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داشتم، ایشان اعالم کرد که آقای روحانی امروز برای تقدیم الیحه بودجه در جلسه علنی مجلس حاضر خواهد شد.دولت قرار بود الیحه بودجه سال ۹۸ را تا ۱۵ آذر تقدیم مجلس کند که در پی ارائه رهنمودهایی از سوی 
مقام معظم رهبری در این باره، تقدیم الیحه بودجه به مجلس تا بررسی مجدد آن به تعویق افتاد. 

 حسین پاریاب

     سه شنبه
     4 دی 1397  

 17 ربیع الثانی  1440 
 25Dec 2018  

     د      ور جد      ید       سال پانزدهم 
    شماره 3920    

            1000 تومان 
            8  صفحه

2

ارائه الیحه بودجه توسط رییس جمهور به مجلس؛  

بودجه۹۸امروزراهیبهارستانمیشود

فروشچشمگیرشرکتهای
دانشبنیاندرشرایط
بحرانهایاقتصادی

به گزارش زمان ، معاون علمی وفناوری رییس جمهور با اشاره به چالش های اقتصادی در کشور، گفت: علیرغم مشکالت در بخش های اقتصادی، 
ولی فروش شرکت های دانش بنیان بسیار چشمگیر است که این امر نشان می دهد بخش های دانش بنیان جزو بخش های پویای کشور هستند. دکتر 
سورنا ستاری دیروز در افتتاحیه نوزدهمین »نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار« و »ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 
ساخت ایران«، افزود: با تمام مشکالت و چالش های اقتصادی، حجم اقتصاد دانش بنیان به شدت در حال افزایش است.وی با بیان اینکه فروش 
شرکت های دانش بنیان روند افزایش را نشان می دهد، اظهار کرد: این امر نشان می دهد که شرکتهای دانش بنیان بخش پویایی هستند.ستاری ادامه داد: 
امروز پارک های علم وفناروی و مراکز رشد در دانشگاه ها توسعه یافته اند، ولی باید فناوری هایی که از سوی این شرکت ها تولید می شوند، به زندگی 

مردم وارد شده تا آنها از شیرینی و حالوت این فناوری ها بهره مند شوند.
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روزانهم صبح اریان

هشدار بانک مرکزی 
نسبت به اجاره 
حساب یا کارت

ورود مافيای 
 مباحث آموزشی

 به پيش دبستانی

2/5ميليون 
بازنشسته مشمول 

سبد حمایتی
751

جهانگیری: اولویت دولت بازگشت ثبات اقتصادی به کشوراست

ضرورت تسریع اعطای تسهیالت
 اشتغال زایی روستایی

رئیس سازمان برنامه و بودجه: 

است محدود  آینده  سال  بودجه ای  رشد 
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گسترشفقرکارگرانروستاییباتهیه
»طرححذفحداقلدستمزد«

سرمقاله
رمزگشایی سناریوی جدید 

عملیات روانی ضد
 جمهوری اسالمی

جمهوری اسالمی ایران زیر فشارگسترده ترین، 
پیچیده ترین و حرفه ای ترین عملیات روانی 
دهه دوم قرن بیست و یکم قرار دارد. مهار، 
استحاله یا تغییر نظام هدف نهایی برنامه ریزان 
است.عملیات سخت از کودتا تا جنگ نظامی 
و از شورش های خیابانی تا جنگ داخلی که 
در دهه 60 بر کشور تحمیل شد نتوانست 
انقالب اسالمی را مهار یا جمهوری اسالمی 
را سرنگون کند. جنگ ابزار، حال اما به جنگ 
افکار تبدیل شده است. دست کم 2۵0 شبکه 
فارسی زبان ماهواره ای و صدها هزار شبکه 
اجتماعی و ارتباطی نقش بسزایی در عرصه 
جنگ نرم دارند.اتاق فرمان عملیات روانی 
بسان اتاق جنگ است؛ فقط لباس فرماندهان 
همرنگ نیست. آنان » شرکایی » هستند که 
نمایندگان ترامپ و نتانیاهو تا آل سعود را 
در بر می گیرد. البته وفاداران به سلطنت ، 
بقایای تروریست های منافق و دیگرانی هم 

در اجرای آن نقش آفرین اند. ...

2 دکتر حسن عابدینی 

نگاه روز
زیان غیرقابل جبران 
کدگذاری جزیره ای
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دبیرشورایفضایمجازیازدرخواست
مذاکرهبااینستاگرامخبرداد

 دبیر شورای عالی فضای مجازی از درخواست مذاکره با شبکه اجتماعی اینستاگرام برای حفاظت از اطالعات 
کاربران ایرانی خبر داد و گفت:توئیتر برای فعالیت در ایران باید دیتای کاربران را داخل ذخیره کند.

به گزارش زمان به نقل ازمرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگویی درباره توئیتر و عضویت 
مقامات ارشد نظام در این شبکه اجتماعی فیلتر شده گفت: ما مشکل قانونی داریم که باید آن را حل کنیم. من از 
کسانی که در توئیتر هستند دفاع نمی کنم. اما اینکه بگوییم مطلقا توئیتر خوب یا بد است شاید درست نباشد.وی 
با بیان اینکه به نظر می آید که پلتفرم های رسانه ای، پیام رسانی و ارتباطی نقش شان روزبه روز افزایش پیدا می کند 
ادامه داد: بحثی که وجود دارد این است که آیا در این حوزه می توانیم روی پلتفرم های لرزان صحبت کنیم؟ 
اینکه بیاییم و تمام ارتباطات و کارهای رسانه ای و بانکی و بهداشت و درمان مان را در یک پلتفرم لرزان که دست 
خارجی هاست و می تواند در آن بازیگری انجام بدهد، قرار بدهیم؟ پلتفرم توییتر از بدترین نوع پلتفرم های لرزان 
است.فیروزآبادی گفت: ۳۵۰میلیون نفر در آن عضو هستند، سالی ۷۰ میلیون را فیک تشخیص می دهد و خودش 
می گوید این تمام فیک ها نیست. در نتیجه می توان تخمین زد که ۱۰۰میلیون فیک وجود دارند. این سکو طوری 
طراحی شده که شما نه تنها اکانت فیک داری که قابلیت روباتیک و بات  نیز در این پلتفرم بسیار باالست. ما دیدیم 
که بازی های زیادی در انتخابات آمریکا، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و... شده است. یعنی سرنوشت ملت ها 
توسط اکانت ها و بات های فیک در این پلتفرم انجام می شود.رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره نامه ۶ وزیر و 
دو نماینده مجلس برای رفع فیلتر توئیتر گفت: من موافق وزرایی که نامه امضا کرده اند تا توئیتر باز شود نیستم. 
چون من توئیتر را سکوی لرزانی می دانم. ولی مخالف نیستم که برای خارجی هایی که در آن فضا هستند، از آن 
استفاده شود. به هرحال به طور عام ما طرفدار این هستیم که این سکو، ایرانی باشد.وی با بیان اینکه هدف ما در 
مرکز ملی فضای مجازی این است که حداقل تا ۵۰درصد ترافیک کشور در حوزه پیام رسان مربوط به پیام رسان 
خارجی باشد ، درباره ادامه فعالیت شبکه های خارجی در کشور گفت: آنها باید تعهد بدهند که بات ها و اکانت های 
فیک شان را مدیریت کنند و اطالعات شهروندان ما که دارایی های ملی ما هستند را، مراقبت کنند.فیروزآبادی 
اضافه کرد: ما می خواهیم هویت و دارایی مان را در فضای مجازی مدیریت کنیم. دوستان در تحلیل ها دچار 
سیاست زدگی هستند. وقتی اینطوری حرف می زنیم می گویند می خواهید فضا را ببندید. درصورتی که اینطور 
نیست. اگر قرار بود فضا را ببندیم، اینستاگرام و واتس اپ بسته شده بود.وی با تاکید براینکه چیزی که خارجی ها 
روی ما بسته اند، بسیار بیشتر از چیزی است که در کشور بسته شده است ادامه داد: توئیتر برای حضور در ایران 
باید دیتای شهروندان را در داخل کشور ذخیره کند و اکانت های فیک را هم حذف کند. نه اینکه موقع حذف 
اکانت، طرفداران جمهوری اسالمی را با حجم وسیعی و تعداد محدودی از طرف مقابل را نیز حذف کند تا بگوید 
من بی طرف هستم.دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اینستاگرام نیز گفت: ما از اینستاگرام خواسته ایم که با 
آنها صحبت داشته باشیم اما هنوز صحبتی صورت نگرفته است. درباره اینستاگرام مکاتبات اولیه صورت گرفته ولی 
هنوز قراری نگذاشته ایم. البته ما دنبال این هستیم که جایگزینی برای این شبکه داشته باشیم و جایگزین مشابه 
داخلی شکل گرفته است.وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از جامعه مذهبی کشور درباره اینستاگرام مشکل 
دارند. اثرگذاری خودشان را هم دارند و صدایی دارند که شنیده می شود، اضافه کرد: من معتقدم باید پلتفرم بهتر 
و کامل تر بدهیم. چون پلتفرمی مثل اینستاگرام متعلق به ۱۰ سال قبل است که تازه به نتیجه رسیده است . در 
عین حال،  چیزی که ما االن ارائه کنیم ۳ سال دیگر به نتیجه می رسد و بالغ می شود. الجرم تا آن زمان، چیزی 

که ما ارائه کنیم نسبت به اینستاگرام خیلی بهتر خواهد بود.

 معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: اگر امنیت 
امنیت  با سالح عاریه ای حاصل شود، دارای  ما 
عاریه ای خواهیم بود و امنیت عاریه ای مثل جزر 

و مد است.
دریادار  امیر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش 
در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که دیروز 
در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد 
اظهارداشت: اهمیت پژوهش در اسناد باالدستی ما 
، یعنی قرآن، احادیث، سخن بزرگان دین و تاریخ 
کهن ایران بسیار باال است و ما هم باید بر همین 
اساس حرکت کنیم.وی با بیان اینکه دانایی یکی 
از محورهای اصلی پیشرفت و تعالی کشورهاست، 
افزود: هر کشوری دانایی و علم بیشتری داشته 
باشد پیشرفت و تعالی بیشتری نیز به دست می 
آورد.امیر سیاری با تاکید بر اهمیت پژوهش، گفت: 
هیچ کشوری بدون پژوهش به رشد و پیشرفت 
ماندن  راکد  موجب  پژوهش  عدم  رسد.  نمی 
دانش و جامعه می شود. پیشرفت پایدار ریشه 
در تحقیق و پژوهش دارد و اگر پژوهش نباشد 
پیشرفت پایدار به دست نمی آید.وی افزود: امروز 
دیگر زمان خطا و اشتباه کردن در مدیریت نیست، 
باید با اتکا به تحقیق و پژوهش در همه حوزه ها 
حرکت کرد و پژوهش را محور اصلی همه امور 
ارتش گفت:  قرار دهیم.معاون هماهنگ کننده 
ما در عصری هستیم که آینده ما با عدم قطعیت 
روبروست پس برای ساخت آینده باید با علم، کار 
کرد زیرا ساخت آینده نیاز علم و پژوهش است.وی 
افزود: اگر جامعه نتواند روندی را تولید کند باید 

تابع دیگران باشد و در این مسیر موفق نخواهد 
شد، مقام معظم رهبری همواره می فرمایند »به  
سالح هایی دست بیابید که دیگران ندارند«این 
یعنی پیشرفت و به این دانش و توان می توان 
اتکا کرد. دریادار سیاری، داشتن نقشه راه و آینده 
نگری را امری ضروری دانست و گفت: در برنامه 
ریزی ها باید محصوالت و علمی تولید شود که 
نیاز های روز ما را در نیروهای مسلح حل کند 
، این یعنی پیشرفت و توسعه.وی افزود: نیروهای 
مسلح براساس فرمایشات مقام معظم نباید از دیگر 
کشور ها تبعیت کند ، مهندسی معکوس یا خرید 
دانش تولید تجهیزات دفاعی از دیگر کشور ها 
موجب پیشرفت نمی شود و امنیتی که با خود به 
همراه می آورد امنیت عاریه ای است که بسته به 

خواست کشور های قدرت مند است ، اقدام برخی 
کشورهای منطقه برای خرید تسلیحات از دیگر 
کشور ها موجب وابستگی آنها شده و نمیتواند 
باشد.  داشته  همراه  به  پایدار  امنیت  آنها  برای 
نیروهای  کرد:  تصریح  ادامه  در  سیاری  دریادار 
مسلح باید تبعیت از دیگران را برای خود ننگ 
بدانند و با استقالل فکر و اندیشه حرکت کنند.وی 
ادامه داد: اگر با علم عاریه ای سالح تولید کنیم آن 
سالح هم یک سالح عاریه ای است و اگر امنیت 
ما با آن سالح عاریه ای حاصل شود، دارای امنیت 
عاریه ای خواهیم بود و امنیت عاریه ای مثل جزر و 
مد است.رییس ستاد ارتش با اشاره به وابستگی 
برخی کشورهای منطقه به قدرت های جهانی 
برای تامین امنیت خود اظهارداشت: آمریکا با حربه 

ایران هراسی، سالح ها و مهمات و تجهیزات خود 
را به برخی از کشورهای همسایه ما می فروشد 
و امنیت عاریه ای را در آنجا ایجاد می کند.وی با 
اشاره به دشمنی های استکبار جهانی با انقالب 
اسالمی ایران گفت: دشمن می گفت جمهوری 
اسالمی ایران چهل سالگی خود را نخواهد دید و 
ما به کوری چشم دشمنان بزرگترین جشن دهه 
فجر را امسال خواهیم گرفت. در نیروهای مسلح 
و تحریم ها و فشارها،  تهدیدات  علی رغم همه 
دهه فجر امسال، چند نمایشگاه را برگزار خواهیم 
کرد و دستاوردهای خود را به نمایش خواهیم 
گذاشت.وی در ادامه به پیشرفت های ارتش در 
حوزه نظامی و دفاعی اشاره کرد و گفت: نیروهای 
زیادی  بسیار  پیشرفت های  ارتش  چهارگانه 
داشتند، و امروز نیروی زمینی یک نیروی کامال 
خودکفاست و تجهیزات بسیار استراتژیکی تولید 
پدافند  اینکه در  بیان  با  می کند.دریادار سیاری 
هوایی بسیار قدرتمند هستیم و کوچکترین پهپاد 
را در فاصله ۱۲۰ کیلومتری با موشک می زنیم، 
تاکید کرد: در نیروی هوایی نیز با قدرت جنگنده 
آسمان  به  و  می سازیم  بومی  صددرصد  هوایی 
می فرستیم، در نیروی دریایی با ناوهای بومی خود 
امنیت اقتصادی کشور و منطقه را تامین می کنیم، 
همه این پیشرفت ها به برکت انقالب اسالمی و 
هدایت های هوشمندانه امام خمینی ره و مقام 
معظم رهبری به دست آمده است. امیر سیاری 
در پایان تصریح کرد: تکیه بر جوانان مستعد و 
متخصص، کشور ما را به جایگاه مرجعیت علمی 

در جهان می رساند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی 
با اشاره به اینکه ۲ میلیون و۵۵۰ هزار بازنشسته 
گفت:  هستند،  حمایتی  سبد  دریافت  مشمول 
سازمان برنامه فقط برای یک میلیون و ۹۲۰ هزار 

نفر، اعتبار داده است.
بیات  علی اصغر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعیبا 
هزار  و ۵۵۰  میلیون  دو  حدود  اینکه  به  اشاره 
بازنشسته مشمول دریافت سبد حمایتی دولت 
هستند، گفت: اما سازمان برنامه فقط برای یک 
میلیون و ۹۲۰ هزار نفر، بودجه اختصاص داده 
اعتبارات  مابقی  منتظر  توزیع،  برای  ما  و  است 
هستیم.بیات در مورد سبد کاالی بازنشستگان 
تأمین اجتماعی اظهار داشت: با توجه به اینکه 
سایر صندوق ها، بازنشستگان کشوری و لشگری 
اما  کرده اند،  استفاده  را  دولت  حمایتی  بسته 
بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز این سبد را 
دریافت نکرده اند و کانون های بازنشستگی تحت 

با پیگیری هایی که  ادامه داد:  فشار هستند.وی 
سازمان تأمین اجتماعی از سازمان برنامه و بودجه 
داشته و اسامی بازنشستگان و از کار افتادگانی که 
زیر سه میلیون تومان حقوق دریافت می کنند را به 

آنها اعالم کرده است، این تعداد حدود دو میلیون 
و ۵۴۷ هزار و ۱۱۷ نفر را شامل می شود.وی افزود: 
برای تخصیص سبد کاال به این افراد ۵۵۰ میلیارد 
داریم در صورتی که سازمان  نیاز  اعتبار  تومان 

برنامه و بودجه ۳۸۳ میلیارد تومان به ما اختصاص 
داده است.بیات با اشاره به اینکه رقم تخصیصی از 
سوی سازمان برنامه و بودجه فقط به یک میلیون 
نفر اختصاص پیدا می کند، گفت:  و ۹۲۰ هزار 
۱۲۵ میلیارد تومان برای تخصیص این سبد به 
مابقی بازنشستگان، رقم کمی است که منتظر 
هستیم سازمان برنامه و بودجه مابقی اعتبارات را 
نیز پرداخت کند و پس از آن سبد حمایتی را به 
بازنشستگان ارائه دهیم.وی گفت: به محض اینکه 
سازمان برنامه و بودجه مابقی اعتبار مورد نیاز را 
پرداخت کند، توزیع سبد کاال را آغاز می کنیم.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران 
سازمان تامین اجتماعی با تأکید بر اینکه به صورت 
جدی پیگیر این موضوع هستیم، خاطرنشان کرد: 
را  اول  مرحله  دیگر،  صندوق های  بازنشستگان 
دریافت کرده اند و به زودی مرحله دوم را دریافت 
تأمین  بازنشستگان  هنوز  درحالی که  می کنند 

اجتماعی مرحله اول را نگرفته اند.

امیرسیاری:نیروهایمسلحنبایددنبالسالحعاریهایباشند
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رمزگشایی سناریوی جدید عملیات روانی
 ضد جمهوری اسالمی

* دکتر حسن عابدینی 

جمهوری اســالمی ایران زیر فشارگسترده ترین، پیچیده ترین و 
حرفــه ای ترین عملیات روانی دهه دوم قرن بیســت و یکم قرار 
دارد. مهار، استحاله یا تغییر نظام هدف نهایی برنامه ریزان است.

عملیات سخت از کودتا تا جنگ نظامی و از شورش های خیابانی 
تا جنگ داخلی که در دهه ۶۰ بر کشــور تحمیل شد نتوانست 
انقالب اســالمی را مهار یا جمهوری اســالمی را سرنگون کند. 
جنگ ابزار، حال اما به جنگ افکار تبدیل شــده است. دست کم 
۲۵۰ شبکه فارسی زبان ماهواره ای و صدها هزار شبکه اجتماعی 
و ارتباطی نقش بســزایی در عرصه جنگ نرم دارند.اتاق فرمان 
عملیات روانی بســان اتاق جنگ اســت؛ فقط لباس فرماندهان 
همرنگ نیست. آنان » شرکایی » هستند که نمایندگان ترامپ و 
نتانیاهو تا آل سعود را در بر می گیرد. البته وفاداران به سلطنت 
، بقایای تروریست های منافق و دیگرانی هم در اجرای آن نقش 
آفرین اند. باراک اوباما رییس جمهور پیشــین آمریکا برای پروژه 
عملیــات روانی ضد ایران، بودجه اعالمــی تقریبا چهل میلیون 
دالری را در نظرگرفتــه بود. این رقم هم اکنون بســیار فراتر از 
تصور پیشین است. ترامپ گفته است امریکا طی ۱۷ سال گذشته 
افزون بر هفت تریلیون دالر در منطقه غرب آســیا هزینه کرده 
اســت بدون آنکه دستاوردی داشته باشد. این رقم برابر با عایدی 
هفتاد سال صادرات نفت بشکه ای یکصد دالر ایران است آن هم 
در دورانی که تحریم نبــود. آمریکا اگر یک ده هزارم این رقم را 
هم برای شکســت ایران که عامل همه ناکامیهای واشنگتن در 
غرب آسیا تلقی می شود در نظر بگیرد؛ ظاهرا غیرعقالنی نیست 
البته اقتصاد ایاالت متحده دیگرکشش ریخت و پاش های دست 
و دلبازانه را ندارد. بررسی رسانه های بیگانه نشان ازسناریوهایی 
دارد که قراراست ازاین پس به صورت روزمره برای عملیات روانی 
بر ضد ایران اسالمی در دستور کار قرار گیرد: تولید توئیت های 
فارســی برای مقام های امریکایی واسراییلی، تخریب چهره های 
اصیل انقالب اسالمی، دامن زدن به فتنه های طائفه ای و مذهبی 
و برجسته سازی اختالف ها، بی سرو سامان نشان دادن شیرازه 

اقتصادی کشور و ... .
قرارگاه عملیات روانی شرکاء درصدد است از طریق القای وجود 
فســاد نظام مند و تحریف وقایع و ارزش های انقالب اسالمی ، 
احســاس ناامیدی و ناکارامدی نظام دینــی را نزد افکار عمومی 
فراگیر و در صورت امکان نهادینه کند. جامعه اطالعاتی و امنیتی 
امریکا بر این باور است که در چنین شرایطی می توان مطالبات 
مردمی را به اعتراض ، اعتراض ها را به اغتشاش و اغتشاش ها را 

با چاشنی ناامنی به بحرانی فراروی نظام تبدیل کرد.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

وعده تسهیل خروج کاال از گمرک تا پایان سال

 معطل شــدن کاالهای وارداتی مربوط بــه حوزه های تولید در 
گمرک، نگرانی هایی ایجاد کرده چراکه می تواند روی کل فرایند 
تولید داخلی اثرگذار باشــد. در این راستا مدیرکل مرکز واردات 
گمــرک ضمن تاکید بــر اینکه ۹۵ درصــد کاالهایی که اظهار 
می شــوند در کمتر از سه روز از گمرک ترخیص می شوند، وعده 
داد که تا پایان ســال و ســال آینده روال خروج کاال از گمرک 
تســهیل می شود و با کاهش نرخ دالر نیز مشکالت تخصیص ارز 

در حال برطرف شدن است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، وضعیت نامساعد تولید ملی در 
ماه های گذشته به خاطر افزایش قیمت ارز وارد مراحل تازه تری 
شد. تولید ملی علی رغم نام سنگینی که دارد اما در چرخه تولید 
بســیار نیازمند به واردات است. این واردات می تواند از مواد اولیه 
تا قطعات یدکی را شامل شود.در زمانی که دالر اوج قیمت خود 
را در تابسان امسال تجربه می کرد، عالوه بر باال رفتن هزینه های 
تولید یکی از مسائلی که تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می داد 
طول کشــیدن فرایند واردات اجناس مــورد نیاز آنها در گمرک 
بود. یکی از مسائلی که باعث طول کشیدن این فرایند شد ملزم 
کردن تولیدکنندگان به پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی با ارز بازار 
بود.سرعت رسیدن مواد اولیه و قطعات ماشینی به تولیدکنندگان 
داخلی از این جهت بسیار مهم است که در اغلب اوقات خط تولید 
یــک مجموعه تولیدی می تواند بــه خاطر عدم وجود یک قطعه 
یدکی یا مواد اولیه به تعطیلی کشــانده شود. این مساله ضرورت 
تسریع در ترخیص کاالهای وارداتی از گمرک در بخش تولیدی 
را به خوبی نشــان  می دهد.در همین باره علی معقولی، مدیرکل 
مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک با حضور 
در یــک برنامه تلویزیونی با بیــان اینکه ۹۵ درصد کاالهایی که 
اظهار می شــود در کمتر از سه روز از گمرک ترخیص می شود، 
گفت: بخشــی از کاالها که ثبت سفارش شده و وارد بنادر شده 
در انتظار تخصیص و تامین ارز اســت و بخشی دیگر امکان ثبت 
ســفارش ندارند.او با بیان اینکه هیچ مشــکلی برای تخصیص و 
تامین ارز در گمرک برای موارد مربوط به خط تولید که در تامین 
کاالی اساسی مجوزهای مربوطه گرفته شده وجود ندارد، گفت: 
برای خدمات تولیدی هم مشــکالت برطرف شــده و هیچ واحد 
تولیدی نیســت که ۷۰ درصد کاال بدون کد رهگیری بانک داده 
نشود.معقولی اضافه کرد: برای انتهای سال و سال آینده نیز طرح 
های جدیدی داریم تا روال خروج کاال از گمرک تســهیل شود 
که با کاهش نرخ دالر و ارز هم مشــکالت تخصیص ارز در حال 
برطرف شــدن است.او با بیان اینکه تالطمات ارزی و سیاست ها 
بسیاری از گزینه ها را متغیر کرده است، گفت: افزایش و کاهش 
نرخ ارز تاثیرات عمیقی می گذارد که سازمان ها به همان نسبت 
باید خود را با شــرایط تطبیق دهند. باالی ۹۵ درصد کاالها زیر 
سه روز ترخیص می شود و مشکالت در حال برطرف شدن است.

امروز؛ »روحانی« بودجه سال ۹۸ 
را به مجلس می برد

عضو هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی از 
حضور روحانی برای ارائه الیحه بودجه در جلسه 

امروز مجلس خبر داد.
به گزارش زمــان به نقل ازتســنیم، علی اصغر 
یوســف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اســالمی، با بیان اینکه امروز )سه شنبه ۴ دی( 
الیحه بودجه به مجلس ارائه می شود، گفت: طبق 
آخرین گفت وگویی که با حسینعلی امیری، معاون 
پارلمانی رئیس جمهور انجام شده قرار است امروز، 
بودجه بــه مجلس ارائه شــود. وی افزود: طبق 
آئین نامه رئیس جمهور فرصت دارد تا در صحن 
علنی پارلمان از الیحه پیشــنهادی بودجه سال 
۹۸ دفاع کند.عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح 
کرد: محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه نیز امروز رئیس جمهور را همراهی می کند.

یوسف نژاد با ابراز اینکه بررسی استیضاح محمود 
حجتی، وزیر جهاد کشــاورزی در دستورکار روز 
)چهارشنبه ۵ دی( مجلس شورای اسالمی قرار 
دارد، اظهار داشت: طبق آخرین مذاکره ای که با 
معاون وزیر کشاورزی داشتیم، وزیر در جلسه روز 
چهارشنبه مجلس حاضر می شود و طبق آئین نامه 
داخلی پارلمان رئیس جمهور نیز می تواند برای 
دفاع از وزیر کشاورزی در جلسه استیضاح حضور 

یابد.

رایزنی وزیر امور خارجه 
پاکستان با ظریف

 وزیر امور خارجه پاکســتان ،که صبح دیروز به 
تهران سفر کرده است، با همتای ایرانی خود دیدار 

و رایزنی کرد.
 به گزارش زمان به نقل ازایســنا، »شاه محمود 
قریشــی« وزیر امور خارجه پاکســتان  دیروز 
دوشنبه طی سفر به تهران با  محمد جواد ظریف 
همتای ایرانــی خود دیدار و در خصوص آخرین 
تحــوالت روابط دو جانبه و مهمترین مســائل 

منطقه ای و بین المللی گفت وگو و رایزنی کرد.

ایران صادق ترین کشور در مبارزه 
با استکبار جهانی 

 عضو کمیته مرکزی جنبش فتح تاکید کرد که 
ایران صادق ترین کشــور در مبارزه با اســتکبار 

جهانی است.
به گزارش زمان به نقــل ازمهر، »عباس زکی« 
عضو کمیته مرکزی جنبــش فتح در گفتگو با 
المیادین تاکید کرد: ایران صادق ترین کشــور 
در مبارزه با اســتکبار جهانی و یاری رساندن به 
فلسطینی ها است. زکی تصریح کرد: ایران به یک 
گروه خاص تعلق ندارد بلکه به تمام فلسطینی ها 
تعلق دارد. وی در خصوص اقدام محمود عباس 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در انحالل 
شورای قانونگذاری گفت: زمان آن رسیده که از 
پیمان اسلو خارج شویم و انحالل شورای قانون 
گذاری این فرصت را فراهم کرده اســت. توقف 
تمام همکاری ها با اسرائیلی ها به آنها ابالغ شده 
است. زکی تاکید کرد: پیروزی بر فتح یا حماس 
مایه افتخار نیست بلکه پیروزی بر اسرائیل مایه 

افتخار است.

نماینده سراوان عذرخواهی کرد

سخنگوی هیئت رئیســه مجلس با بیان اینکه 
مجلس از اشتباه نماینده سراوان حمایت نمی کند 
گفت که محمد باســط درازهی به خاطر اشتباه 

خود عذرخواهی کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهروز نعمتی اظهار 
کرد: وقتی پرونده آقای درازهی از ابتدا در هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شد معنایش این 
اســت که این پرونده باید در آنجا بررسی شود، 
تاکنون یک جلســه در این باره تشکیل شده و 
جلســات بعدی هم برگزار خواهد شد.وی اضافه 
کرد: آقای درازهی هم خودش عذرخواهی کرد و 
هم قائل به اشتباه خود است و مجلس هم از این 

اشتباه حمایت نکرده است.

اخبار

سرمقاله

دوست مومن عقل است ، یاورش، علم 
، پدرش مدارا و برادرش ، نرمش

کالمامیر

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه اجرای 
طرح اشتغال پایدار روستایی باید با سرعت و دقت 
انجام شود، گفت: در شرایط کنونی اولویت دولت 
بر مدیریت و برنامه ریزی برای کاهش فشارهای 
ناشی از تحریم و بازگشت ثبات اقتصادی به کشور 

قرار گرفته است.
به گزارش زمان از پایگاه اطالع رسانی معاون اول 
جلسه  در  جهانگیری  اسحاق  جمهوری،  رییس 
وی  ریاست  به  دیروز  که  اشتغال  عالی  شورای 
برگزار شد، بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند 
اعطای تسهیالت برای حمایت از اشتغال روستایی 
و عشایری تاکید کرد و از دستگاه های ذیربط و 
بانک های عامل خواست به منظور ایجاد فرصت 
های شغلی، فرایند تسهیالت دهی به طرح های 
معاون  ببخشند.  را سرعت  عشایری  و  روستایی 
اول رییس جمهوری افزود: پس از اعمال تحریم 
ها از سوی آمریکا، بخش هایی از اقتصاد کشور 
تحت فشار قرار گرفت و در نتیجه، تالطم هایی 
ارز، رشد  نرخ  تورم،  نظیر  ها  برخی شاخص  در 
اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و نرخ بیکاری ایجاد 
بر مدیریت و  اولویت دولت  این شرایط  شد. در 

برنامه ریزی برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم 
قرار گرفت تا تالطم های موجود در مدت زمانی 
اشاره  با  شود.جهانگیری  تبدیل  ثبات  به  کوتاه 
بیکار در  نفر  به وجود سه میلیون و ۲۰۰ هزار 
کشور، اظهار داشت: ساالنه حدود ۸۰۰ هزار نفر 
نیروی متقاضی کار جدید به این آمار افزوده می 
دارند که  انتظار  از دولت  نیز  شود و خانواده ها 
برای جوانان تحصیلکرده آنان فرصت های شغلی 
مناسب تدارک ببیند. معاون اول رییس جمهوری 
ادامه داد: جوانان سرمایه اصلی کشور هستند که 
باید مولد، کارآفرین و در اقتصاد کشور نقش آفرین 
باشند و بتوانند برای کشور تولید ثروت کنند اما 
در حال حاضر برای اشتغال این جوانان دغدغه 
به همین دلیل دولت و سایر  هایی وجود دارد. 
نهادها باید تمام تالش خود را بکار گیرند تا زمینه 
ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان و بخصوص 
افراد تحصیلکرده فراهم شود. جهانگیری با اشاره 
به سفر اخیر خود به بندرعباس و گفت وگو با 
کرد:  نشان  خاطر  روستایی،  کارآفرینان  برخی 
و  مشکالت  روستایی،  کارآفرینان  عمده  مشکل 
موانع پیش روی دریافت مجوز جهت راه اندازی 

انتظار  حداقل  و  بود  تولیدی  کوچک  واحدهای 
آنها از دولت رفع موانع پیش روی صدور مجوزها 
است.معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه 
اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی باید با سرعت 
و در عین حال با دقت کافی انجام شود، تصریح 
کرد: باید نظارت دقیقی در اجرای این طرح وجود 
داشته باشد تا این اطمینان حاصل شود که منابع 
مالی تبدیل به فرصت شغلی خواهد شد و کسی 
نتواند از امتیازهای این طرح که با نرخ سود بسیار 

پایین اعطا می شود، سوء استفاده کند. 
نیز  فراگیر  اشتغال  طرح  در  افزود:  جهانگیری 
مقام معظم رهبری با برداشت یک میلیارد دالر 
از صندوق توسعه ملی موافقت کردند که براساس 
مقدمات  بودجه،  و  برنامه  سازمان  های  گزارش 
بخش  از  یکی  که  است  آماده  طرح  این  اجرای 
مسکن  بخش  طرح  این  در  زیرمجموعه  های 
درستی  به  اگر  که  است  فرسوده  بافت  احیاء  و 
اجرا شود شاهد اشتغال فراوانی در بخش مسکن 
خواهیم بود. معاون اول رییس جمهوری بخش 
گردشگری را از دیگر بخش های مهم در ایجاد 
اشتغال برشمرد و گفت: با تمرکز جدی بر ایجاد 

اشتغال در حوزه گردشگری، بسترهای مناسبی 
برای بکارگیری جوانان و نیروهای متقاضی کار 
مهیا خواهد شد. بخش گردشگری ظرفیت زیادی 
برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار دارد. وی در 
ادامه این جلسه با اشاره به انتقاد معاون رییس 
دلیل عدم  به  و خانواده  زنان  امور  در  جمهوری 
های  گزارش  در  زنان  اشتغال  آمار  دقیق  ثبت 
آماری کشور، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
دبیرخانه شورای عالی اشتغال خواست در جلسه 
ای با مرکز آمار ایران این موضوع را مورد بررسی 
آمارهای  در  ایران  جایگاه  و  رتبه  تا  دهند  قرار 

جهانی اشتغال زنان اصالح شود.
توسعه  معاون  پیشنهاد  همچنین  جهانگیری 
روستایی و مناطق محروم کشور مبنی بر فعال 
را  گذاری  سرمایه  و  اشتغال  ملی  کمیته  شدن 
مثبت ارزیابی و اضافه کرد: با فعال تر شدن این 
کمیته، بخش زیادی از مسائل و مشکالت فراروی 
ایجاد فرصت های شغلی در کشور حل و فصل 
خواهد شد که الزم است وزیر محترم تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی هر چه سریعتر کمیته ملی اشتغال 

و سرمایه گذاری را تشکیل دهد. 

ضرورتتسریعاعطایتسهیالتاشتغالزاییروستایی
جهانگیری: اولویت دولت بازگشت ثبات اقتصادی به کشوراست

رئیس قوه قضائیه گفت: مقابله ما با مفاسد اقتصادی در واقع 
حمایت از سرمایه گذاری سالم و ایجاد فرصت های برابر است.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت اهلل 
آملی الریجانی با اشاره به انجام وظیفه نظام در خدمت رسانی 
به مردم در طول چهل سال گذشته و دسترسی بسیاری از 
روستاها و نقاط دورافتاده به خدمات بهداشتی، آب، برق، راه و 
... خاطرنشان کرد: امروز عالوه بر توجه به کاستی ها و عبرت 
از سوءتدبیرها باید مقاومت و پیروزی خود را نیز مورد توجه 

قرار دهیم و مردم و مسئوالن نیز باید بیش از گذشته هوشیار 
باشند که دشمن به دنبال وارد آوردن ضربه به استحکام نظام 
ایجاد شکاف میان مردم و مسئوالن است.آیت اهلل آملی  و 
الریجانی با بیان اینکه مهمترین کار غربیها هدف قرار دادن 
معیشت و اقتصاد ملت ایران است، بر ضرورت توجه جدی به 
این حربه و همچنین عملیات روانی دشمن تاکید کرد و گفت: 
باید مسئوالن در جهت حل مشکالت اقتصادی گام بردارند و 
مردم نیز باید نسبت به عملیات روانی دشمن، هوشیار باشند 

های  توطئه  بتوانیم  مردم  بصیرت  و  مسئوالن  درایت  با  تا 
دشمن علیه نظامی را که بر پایه آزادی و ارزشهای اخالقی 
و دینی بنا نهاده شده است، خنثی کنیم و با افتخار به راه 
خود ادامه دهیم.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به برخوردهای قاطع دستگاه قضایی با مفسدان 
اقتصادی، این برخوردها را الزم و عادالنه دانست و تصریح 
کرد: مفسدان باید بدانند که اگر بخواهند به حقوق میلونها نفر 
از مردم تعدی کنند، حتما مورد مواخذه و برخورد قرار خواهند 
گرفت و جمهوری اسالمی اجازه نخواهد داد عده ای در فضای 
متالطم اقتصادی در جهت دستیابی به مطامع خود، حقوق و 

معیشت مردم را هدف قرار دهند.
آیت اهلل آملی الریجانی با رد این ادعا که برخورد با مفاسد 
اقتصادی، سیاسی و جناحی است، تاکید کرد: مقابله دستگاه 
قضایی با مفاسد اقتصادی که از گذشته هم وجود داشته، یک 
امر حاکمیتی است و دستگاه قضایی در رسیدگی ها هیچ 
توجهی به مسائل جناحی و سیاسی ندارد بلکه صرفا براساس 
قانون و شرع عمل می کند.رئیس قوه قضاییه همچنین با 
بیان اینکه برخی در صدد تبلیغ این معنا هستند که این 
برخوردهای دستگاه قضایی نشان می دهد، سرمایه گذاری در 
کشور ما امن نیست، تاکید کرد: مقابله ما با مفاسد اقتصادی 
در واقع حمایت از سرمایه گذاری سالم و ایجاد فرصتهای 
برابر است. بر این اساس مجددا تاکید می کنم که قوه قضاییه 
حامی جدی سرمایه گذاری سالم و مشروع در کشور بوده و 

همواره در صدد رفع موانع سرمایه گذاری است.

آیت اهلل آملی الریجانی:

دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و مسئوالن است

تالشبرایبهحرکتدرآوردنچرخقانونتسهیلازدواججوانان
 رئیس فراکسیون خانواده مجلس با اشاره 
جوانان  ازدواج  تسهیل  قانون   ۱۳ ماده  به 
گفت: مطابق این ماده وزرای امور اقتصادی 
موارد  وزارت مسکن در  و  دارایی، کشور  و 
جوانان  ازدواج  تسهیل  قانون  با  مرتبط 
برابر  در  قانون  این  اجرای  حسن  مسئول 
باید  و  هستند  اسالمی  شورای  مجلس 
گزارش های خود را به مجلس و فراکسیون 

خانواده تحویل دهند.
پروانه  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مافی ضمن تشریح جلسه دیروز فراکسیون 
کرد:  بیان  اسالمی  خانواده مجلس شورای 
بررسی  موضوع  با  فراکسیون  امروز  جلسه 
ازدواج  تسهیل  قانون  اجرای  بر  نظارت  و 
جوانان تشکیل شد. این قانون در سال ۸۴ 
مصوبه مجلس را داشته و مواد مناسبی نیز 
این  در  جوانان  ازدواج  مشکل  حل  برای 
این  متاسفانه  اما  است،  شده  دیده  قانون 
است. مانده  متوقف  و  نشده  اجرایی  قانون 

این  سوابق  ما  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
قانون را از آرشیو مجلس استخراج کردیم 
و دستگاه های مسئول که باید این قانون را 
دنبال می کردند شناسایی کردیم و گزارشی 
در  امروز  خواستیم.  را  آنها  فعالیت های  از 
جلسه  یک  خانواده  فراکسیون  حقیقت 
مسئوالن  با  مسئله  این  حول  کارشناسی 
از وزارت اقتصاد و دارایی، ورزش و جوانان، 

کشور  وزارت  و  شهرسازی  و  راه  وزارت 
امروز  جلسه  در  کرد:  تصریح  داشتیم.وی 
گزارش های خوبی ارائه و دقیقا مشخص شد 
که مشکالت و نقاط ضعف در کجا است و 
موانع موجود چیست.مافی در ادامه با اشاره 
به مصوبات جلسه دیروز فراکسیون خانواده 
با موضوع بررسی و نظارت بر اجرای قانون 
وزارت  کرد:  بیان  جوانان  ازدواج  تسهیل 
اقتصاد گزارش دقیقی در جلسه ارائه نکرد؛ 
قرار بر این شد برای جلسه آینده گزارشی 
مکتوب از فعالیت هایی که باید در این زمینه 
داشته باشد ارائه دهد. یکی از وظایف وزارت 
اقتصاد ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان 
کار  این  که  تشکیل می شده  باید  که  بوده 
انجام نشده است.وی افزود: از آنجا که زمانی 
که این قانون در مجلس مصوب شده وزارت 
جوانان  سازمان  و  نبوده  جوانان  و  ورزش 
بوده، مصوب شد حتما در اصالحیه قانون 
وزارت ورزش و جوانان اضافه شد. در مورد 
مسکن جوانان در سال ۹۳ برای زوجین و 
از  و  بیفتد  اتفاقاتی  بوده  قرار  اولی ها  خانه 
اقساط بازگشتی مسکن مهر با سود هشت 
تا حدودی  ایجاد شود.  درصد مسکن هایی 
اجرایی شده اما آنچه که قانون به آن تکیه 
داشته عمدتا مسکن اجاره ای بوده که سه 
سال مزدوجین بتوانند در آن زندگی کنند. 
این قانون که مربوط به مسکن اجاره ای بوده 

توجه چندانی  آن  به  و  کنار گذاشته شده 
نشده است. البته در گزارش آمده بود چون 
این بخش  نشده  تنظیم  اجرایی  نامه  آئین 
بیان  ادامه  در  است.مافی  نشده  اجرایی 
از  یکی  بهداشت که  وزارت  در حوزه  کرد: 
وزارتخانه های درگیر در این زمینه هستند 
گزارش خوبی در زمینه آموزش های قبل و 
با توضیحاتی  ارائه شد.  حین و بعد ازدواج 
که دادند دانشگاه سراسر کشور به خصوص 
آنها  مراکز  و  پزشکی  علوم  های  دانشگاه 
آموزش های  و  شدند  مسئله  این  درگیر 

رایگان در اختیار زوجین قرار می دهند.
 اما مدت این آموزش ها بسیار کم است ابتدا 
دو ساعت بوده و بعد به شش ساعت افزایش 
رسمی  آمارهای  که  آنچه  اما  است.  یافته 
ساعت   ۳۰ حداقل  دنیا  در  می دهد  نشان 
است و ضمانت اجرا دارد؛ یعنی کسی که 
امکانات  در  نکند  شرکت  دوره ها  این  در 
مشکل  با  کند  می  دریافت  که  شهروندی 

مواجه خواهد شد. 
است که  آموزش  این ۳۰ ساعت  گذراندن 
می تواند اخالق و مباحث مربوط به روابط 
زناشویی و مسائل مربوط به سالمت جنسی 
را شامل شود. تاکید ما بر این بود که مدت 
از  بسیار کوتاه است و صرفا گذر  آموزشی 
این  شدن  اجرا  بر  ما  تاکید  است.  تکلیف 

دوره ها به طور جدی است.

وام  خصوص  در  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
مرکزی  بانک  به  ای  نامه  شد  قرار  ازدواج 
بنویسیم  و درخواست شود حدود ۲۲ بانک 
کنند  ازدواج  وام  دادن  به  اقدام  کشور  در 
ولی تضامین و سخت گیری هایی که وجود 
دارد کاهش دهد و از بانک مرکزی خواستار 
به یک ضامن و  را  می شویم که دو ضامن 
صاحب  که  افرادی  به  ضامن  بودن  دولتی 
کسب و پیشه هستند شامل شود و به این 

ترتیب حصول این وام ها ساده تر شود.م
قانون   ۱۳ ماده  به  اشاره  با  ادامه  در  افی 
اقتصاد،  وزرای  که  جوانان  ازدواج  تسهیل 
به  مرتبط  موارد  در  را   مسکن  و  کشور  
قانون  این  اجرای  حسن  مسئول  ها  آن 
کند،  می  اسالمی  شورای  مجلس  برابر  در 
با حضور  آینده  جلسات  در  ما  کرد:  اظهار 
چهار وزیر اقتصاد، کشور و مسکن و راه و 
شهر سازی و وزیر ورزش وظایفی را که هر 
کدام از دستگاه موظف به اجرای آن هستند 
پیگیری می  کنیم و بحث های کارشناسی 

آن را خواهیم داشت. 
امروز به نظر می رسد که پیگیری ها و بخش 
فعال  در همه حوزه ها  اگر  نظارتی مجلس 
شود با دستاوردهای خوبی خواهیم داشت 
چراکه ما به اندازه کافی قوانین مفید و موثر 
شود  فعال تر  باید  امروز  که  آنچه  و  داریم 

بخش نظارتی مجلس است.
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 ۳ اثر مثبت ماه شمار شدن
 نرخ سود سپرده های بانکی

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، ماه شمار شدن نرخ سود 
سپرده های بانکی سه اثر مثبت بر بازار و نظام اقتصادی دارد،گفت: 
ماه شمار شدن سپرده های بانکی به بهبود تراز مالی بانک های کشور 
گردش  کاهش سرعت  بر  که  تاثیرمثبتی  و ضمن  می کند  کمک 

نقدینگی دارد.
در خصوص  بخشی  لطفعلی  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وضعیت  از  آن  خروج  و  بانکی  سپرده های  سود  شدن  ماه شمار 
روزشمار، اظهار داشت: بانک مرکزی چندین سیاست را در دستور 
کار قرار داده است تا بتواند ضمن کنترل پولشویی، سرعت گردش 
است  درست  تصمیم هایی  سیاست ها،  این  دهد.  کاهش  را  پول 
که می تواند دسترسی به این اهداف را محقق کند.وی ادامه داد:  
سیاست ماه شمار کردن نرخ سود سپرده های بانکی می تواند حجم 
سود بانکی را کاهش دهد و طبیعی است اگر سپرده گذاران انتخاب 
سودآور دیگری به غیر از نرخ سود سپرده بانکی داشته باشند، این 
اختیار را دارند که سپرده های خود را در بانک ها کاهش دهند اما 
واقعیت این است که وضع هیچ یک از بازارهای کاالیی مناسب تر 
از نرخ سود بانکی نیست و سپرده گذاری بانکی با تصمیم اخیر 
بانک مرکزی کاهش نخواهد یافت.بخشی عنوان کرد: بانک ها با 
ماه شمار شدن پرداخت سپرده بانکی نرخ سود کمتری پرداخت 
کمک  کشور  بانک های  مالی  تراز  بهبود  به  شرایط  این  و  کرده 
خواهد کرد.وی ادامه داد: این تصمیم به نفع سیستم بانکی است و 
بسیار بعید به نظر می رسد که حجم سپرده های بانکی کاهش یابد.
با تثبیت  با اشاره به وضعیت سایر بازارهای کاالیی، گفت:   وی 
بازارهای ارزی و سکه و طال، سفته بازی در این بازارها کاهش 
یافته است و همانند ماه های پیشین برای خریداران سودآور نیست. 
طبیعی است که بخش مهمی از نقدینگی تمایل به سپرده گذاری 
تولیدی  واحدهای  به  تسهیالت  پرداخت  به  اگر  که  دارد  بانکی 
اختصاص یابد، نقش موثری در بهبود وضع تولید کشور خواهد 
گفت:  نقدینگی  گردش  سرعت   کنترل  مورد  در  داشت.بخشی 
سیاست های بانک مرکزی در کنترل سرعت  گردش نقدینگی در 
کشور موفق بوده است و در تالش هستند تا این سیاست ها ادامه 
یابد که در نهایت اگر دولت موفق شود معامالت پنهان را شفاف 

کند به نفع اقتصاد کشور است.
با رسانه ای شدن بخشنامه اخیر بانک مرکزی به بانک ها مبنی 
مدت  کوتاه  های  سپرده  به  روزشمار  سود  پرداخت  توقف  بر 
های  واکنش  بود،  اعتبار  و  پول  شورای  مصوبه  از  برگرفته  که 
مختلفی به این تصمیم جدید بانک مرکزی و شورا مطرح شد. 
عده ای اما معتقدند قباًل هم سودهای بانکی ماه شمار پرداخت 
میشده و این بخشنامه برگشت به عقب است.عده ای دیگر از 
کارشناسان اما معتقدند، پرداخت سودهای روزشمار، عمال پارک 
ارز و طال  بازار  به هم ریختن  بازی و موجب  پول برای سفته 
شده بود و با وجود اینکه این حساب ها بلندمدت نبود، سود و 
امتیاز بلندمدت به آنها تعلق می گرفت و عاملی برای عدم تزریق 
پول از سوی بانک ها به تولید و صنعت کشور شده بود.آنطور که 
بررسی ها نشان می هد، در هیچ یک از کشورهای دنیا، بانک ها 
این نوع سپرده ها را به این شکل پرداخت نمی کنند و عمال سود 
جاری پرداخت می شود. همچنین این اقدام بانک مرکزی گامی 
است در جهت ثبات بیشتر بازار ارز، زیرا سفته بازان و دالالن با 
بازار  بانک ها، موجب اخالل در  استفاده از سپرده های خود در 
ارز شده که توقف حساب های سپرده روزشمار می تواند گامی 
در جهت بهبود بیش از پیش بازارهای مبادالت کشور از جمله 

ارز و طال باشد.

قیمت منطقی ارز؛ ۷ تا ۸ هزار تومان 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
بیان اینکه بازار همچنان با سیاست های درست ارزی 
مسیر نزولی را طی خواهد کرد گفت: باالنس ارزی 

نزدیک است.
به گزارش زمان به نقل ازایبِنا، عبدالرضا مصری با اشاره 
به روند رو به کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، گفت: 
سیاست های بانک مرکزی سیاست های درستی بوده و 
تاکنون نتیجه مثبتی داشته، اما طبیعتاً اخبار مسائل سیاسی 
هم بی تاثیر بر قیمت ارز در کشور ما نیست.وی با بیان 
اینکه بالفاصله پس از اعالم اروپا مبنی بر راه اندازی 
سازوکاری برای انجام معامالت و مراودات با ایران بازار 
 SPV ارز واکنش نشان داد، افزود: پس از  مطرح شدن
قیمت ارز کاهش یافت.وی با تاکید بر اینکه در دوره 
ای پس از محدود شدن فعالیت صرافی ها و همچنین 
ممنوعیت واردات قیمت ها افزایش یافت، تصریح کرد: 
با توجه به اینکه بازار ارز به یک جریان تنفسی وابسته 
بوده و باید ورود و خروج داشته باشد، از اینرو با باز 
شدن صرافی ها و همچنین رفع محدودیت فعالیت 
آنها از بحران ارزی خارج شدیم.این نماینده مردم در 
مجلس دهم با بیان اینکه طبیعی است که باید قیمت 
ارز کاهش یابد، گفت: اگر  یک متغیر غیر قابل پیش 
بینی معادالت را مجددا بهم بزند شاهد افزایش نرخ 
ها خواهیم بود در غیر اینصورت روند کاهشی ادامه 
خواهد داشت.وی با تاکید بر اینکه انتظار ما کاهش 
و همچنین  های جدید  سیاست  اساس  بر  ارز  نرخ 
ارز  بر مجاز بودن واردات  مبنی  دستورالعمل جدید 
حاصل از صادرات یا هر کار دیگری به کشور است، 
تصریح کرد:در گذشته متاسفانه همه این راه ها مسدود 
شده بود و تحریم شدیدی از طرف داخل تحمیل شد 
ربطی هم به تحریم های آمریکا نداشت که این خود 
عمده دلیل رشد نرخ ارز بوده است.مصری با بیان اینکه 
قیمت ارز از نظر اقتصادی بین ٧ تا ۸ تومان منطقی 
بوده و قابل پایداری است، گفت: اگر ارزهای حاصل 
از صادرات وارد کشور شود به احتمال زیاد با مقداری 

نوسان به سمت پایین تر نیز هدایت خواهد شد.

مخالف ۹۷ درصد مردم با » تولید، 
واردات و مصرف تراریخت« 

مطابق یک نظرسنجی ۹٧ درصد از مردمی که مباحث 
مربوط به محصوالت تغییر ژنتیک یافته را دنبال می کنند با 
هرگونه تولید، واردات و مصرف این محصوالت مخالفت 
جدی دارند. به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، بنیاد ملی 
سبک زندگی سالم، نام کمپین غیرانتفاعِی گسترده ای 
است که توسط استاد شناخته شده ی بیوتکنولوژی پزشکی 
کشور، پرفسور علی کرمی طراحی و راه اندازی شده است. 
این کمپین طی دو سال اخیر، به ویژه در شبکه های مجازی 
گسترش حیرت انگیزی داشته؛ چه اینکه اطالع رسانی مفید 
در زمینه ی سالمت مردم را در دستور کار قرار داده است.

اخیراً در این کمپین، نظرسنجی ای انجام شده که نشان 
می دهد  ۹٧ درصد از مردمی که در حوزه ی تراریخت 
آگاهی کسب کرده اند، با هرگونه تولید، واردات و مصرف 

این محصوالت مخالفت جدی دارند.

خبرخبر
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آگهیقانونتعیینتکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  حوزه 

ثبتی بابل 
اراضی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  به دستور مواد ۱و 3  نظر 
امالک   ۱3۹0/۹  /20 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکورمستقردرواحد 
ثبتی بابل  مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان 
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد : 
امالک متقاضیان واقع در علمدار و کتی پالک اصلی 2۸۱۵ بخش ۱ 
۸۹۵۱ فرعی علی اعظم جعفر نژاد قمی نسبت به ششدانگ یک  
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱06.2۵مترمربع خریداری 

بدون واسطه از سیده حلیمه محمودی مالک 
  ۸۹۵3 فرعی سلیمان نامدارپور بنگر نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱6٧ متر مربع خریداری 

بدون واسطه از ام البنین جوشنیان مالک
 ۸۹۵۵ فرعی تقی شباهت علمداری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱4۸.4۱مترمربع خریداری 

بدون واسطه از علینقی شباهت مالک
 ۸۹۵6 فرعی مرتضی ابراهیم زاده میدانی نسبت به شش دانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 302.۸0مترمربع خریداری بدون واسطه 

از حسینعلی ابراهیم زاده مالک
 ۸۹۵۸ فرعی محمد تقی زاده سرستی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2۵2.٧۵مترمربع خریداری 

بدون واسطه از محمد رضا تقی زاده مالک
 امالک متقاضیان واقع در درزیکال آخوندی پالک اصلی 2۸۱۸ 
بخش یک ۱03۹ فرعی مفروز و مجزی شده از ٧03 فرعی سید 
عبداهلل طاهری اطاقسرا نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۵٧.۱۱مترمربع خریداری بدون واسطه از رمضان احمدی 

راد مالک
 ۱040 فرعی مفروز و مجزی شده از 34۱ فرعی مرتضی امامقلی 
تبار درزی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱۸۵.40مترمربع خریداری بدون واسطه از علی امامقلی 

تبار مالک
 ۱04۱ فرعی مفروزو مجزی شده است 34۱ فرعی مرتضی امامقلی 
تبار درزی  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱40.2٧مترمربع خریداری بدون واسطه از علی امامقلی 

تبار مالک 
امالک متقاضیان واقع در کمانگرکال پالک اصلی 2۸20 بخش۱

 2۸2۵ فرعی سید مهدی اصحابی  نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن که ۵/۵دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
آن وقت می باشد به مساحت 2۵3.6۹مترمربع خریداری بدون 

واسطه از محمد حسن حسن زاده مالک رسمی
2۸26فرعی  سید مهدی اصحابی  نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن که ۵/۵ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
آن وقت می باشد به مساحت ۱0۹.۵۸مترمربع خریداری بدون 

واسطه از محمد حسن حسن زاده مالک

 2۸2٧ فرعی مهدی رمضانی دون نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن که ۵/۵ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
آن وقت می باشد به مساحت ۱42/2۱مترمربع خریداری بدون 

واسطه از اکبر قلیزاده مالک 
امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی 2326 بخش 2

۱۱0۱۸ فرعی مفروز و مجزیشده از 33 فرعی فاطمه رهبر حمزه 
کالئی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱62.۵2مترمربع خریداری بدون واسطه از رجبعلی برزگر 

مالک 
۱۱030 فرعی مفروز و مجزی شده از ۱۵۱ فرعی محمد سلمانی 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  دانگ  شش  به  نسبت  جلودار 

۱۱0.۸2مترمربع خریداری بدون واسطه از یوسف رمضانی مالک
۱۱03۹ فرعی مفروز و مجزی شده است 33 فرعی علی قاسم نژاد 
جلودار نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 3۸0.20متر 

مربع خریداری بدون واسطه از سینا اکبریان مالک
 امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی 24۹4 بخش2

 260 فرعی محمد حسین امدادیان طبری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2٧6.24مترمربع خریداری 

بدون واسطه از ام البنین هادیان مالک
 امالک متقاضیان واقع در امیرکال پالک اصلی 4۱06 بخش 2

 3 فرعی علی ولی الهی امیری نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۱4۹.4۵مترمربع خریداری بدون واسطه 

از مجید بزرگی و غیره مالک
 امالک متقاضیان واقع در امیرکال پالک اصلی 4۸30 بخش 2

2  فرعی محمد مهاجریان امیری  نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 22۱.٧0مترمربع خریداری بدون 

واسطه از حسنجان مهاجریان  مالک 
امالک متقاضیان واقع در امیرکال پالک اصلی 4۸6۱ بخش 2

احمد  سید  فرعی  از 2۹۵  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   3300 
یوسفیان دیوکالیی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 2۹۱.٧2مترمربع خریداری بدون واسطه ازماه 

منیر  شیرکش مالک
امالک متقاضیان واقع در بندار کال پالک اصلی 4۸6۵ بخش 2 

3۵۵٧ فرعی محمد نور محمد پور امیری نسبت به ششدانگ اعیانی  
یکبابخانه به انضمام ۱3 سیر و ۱۱ مثقال و ۹ نخود عرصه که 
باقیمانده عرصه  معادل ۵ دانگ و ۱سیر و ۸مثقال و 6نخود  وقف 
هالل احمر و 23سیر و۸ مثقال و ۱۱ نخود وقف عام و ۱سیر و 
باقی است به مساحت ۱۱0 متر مربع  3مثقال و 22 نخود ثلث 

خریداری بدون واسطه از حسین نورمحمدپور مالک
 3۵۵۸ فرعی فاطمه پور آقاباال نقیبی نسبت به ششدانگ اعیانی 
یکبابخانه به انضمام ۱3 سیر و ۱۱ مثقال و ۹نخود  عرصه که 
باقیمانده عرصه معادل ۵ دانگ و ۱سیر و ۸ مثقال و6 نخود وقف 
هالل احمر و 23سیر و ۸ مثقال و ۱۱ نخود  وقف عام و ۱سیر و 
3 مثقال و 22 نخود ثلث  باقی است به مساحت 20۱.۱6مترمربع 

خریداری بدون واسطه از عیسی  نوری مالک
 امالک متقاضیان واقع در حیدرکال پالک اصلی 4۸6۹ بخش 2 

2۸۸4 فرعی محمد پور اصغر عزیزی نسبت به شش دانگ یک 

قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 202.30مترمربع خریداری 
بدون واسطه از علی اصغر صالحی مالک 

باب  به شش دانگ یک  پور نسبت  فهیمه حاجی  2۸۹0 فرعی 
از  بدون واسطه  به مساحت 4۵.۱0مترمربع خریداری  ساختمان 

ابوالقاسم توسن مالک 
2۸۹۱ فرعی  حبیب رضایی کرمی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت۱4٧.٧۵ مترمربع خریداری بدون 

واسطه از محمدرضا پرند مالک
 امالک متقاضیان واقع در روشن آباد پالک اصلی ۱بخش 6 

۱3۹ فرعی زین العابدین یوسف زاده روشن نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که ۹2سیر مشاع از 240 سیر 
شش دانگ عرصه آن وقت می باشد به مساحت 2۸2.۱0مترمربع 

خریداری بدون واسطه از علی اکبر یوسف زاده مالک
 امالک متقاضیان واقع در باال گتاب پالک اصلی ۹ بخش 6 

شش  به  نسبت  گتابی  زاده  حسین  مهدی  محمد  فرعی   4622
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱0٧.۹۱مترمربع 

خریداری بدون واسطه  از شهرداری شهر گتاب مالک
 4623 فرعی سیدرضا موسوی کیا نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۹3 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از سید میربابا موسوی کیا مالک 
امالک متقاضیان واقع در درزیکال پالک اصلی ۱۱ بخش 6

۱0فرعی  هاشم خالقی بابایی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به  مساحت 340 متر مربع خریداری بدون واسطه 

از فاطمه عباسی مالک
امالک متقاضیان واقع در کشتله پالک اصلی 2۱ بخش 6 

36۸ فرعی آرش قاسم زاده کشتی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن که 4سیر و ٧ مثقال و ۱۸ نخود33/24 
32۱.٧4مترمربع  مساحت  به  باشد  می  وقت  آن  عرصه  گندم 

خریداری بدون واسطه از ابراهیم قاسم زاده مالک
 امالک متقاضیان واقع در درونکال پالک اصلی 2٧ اصلی بخش 6

 ٧۹٧ فرعی حسن تاریان  درونکال نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 6۵۱ مترمربع خریداری بدون 

واسطه از حمید سماکوش مالک
 امالک متقاضی واقع در خراسان محله پالک اصلی ۱6 بخش ٧ 

2۵۵3 فرعی معصومه دهنوی در سه دانگ و ولی ولی پور خراسانی 
در 2دانگ و لیال ولی پور خراسانی در یک دانگ مشاع از ششدانگ 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱۸۸2.6۵مترمربع خریداری بدون واسطه از شعبان ولی پور مالک 

امالک متقاضیان واقع در شیردارکال پالک اصلی ٧ بخش ۸
6۹٧ فرعی سهراب مهدی زاده نسبت به ششدانگ  قطعه از زمین 
با بنای احداثی به مساحت 320 مترمربع خریداری بدون واسطه از 

فاطمه مهدیزاده و غیره مالک
 6۹۸ فرعی نایب  مهدیزاده نسبت به ششدانگ یک  قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 32٧ مترمربع خریداری بدون واسطه از 

فرح  باقری مالک 
6۹۹ فرعی حسن افتخار نیاکی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 2۹4.46مترمربع خریداری بدون 

واسطه از احمد کاشی زاده مالک 
امالک متقاضیان واقع در سید کال و قرآن طا الر  پالک اصلی 

3۵ بخش ۸
باب  یک  دانگ  شش  به  نسبت  زاده  محسن  زهرا  فرعی    ۹۵
ساختمان به مساحت ۱202.30مترمربع خریداری بدون واسطه از 

یوسف اوستا  مالک
اردکانی و مریم حنجری هند چوب   ۹6 فرعی محمود کردی 
بالمناصفه  نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۹۹٧.۱۸مترمربع خریداری بدون واسطه از رضا فوالدی تاالری 

مالک 
امالک متقاضیان واقع در کاردگرکال پالک اصلی ۵٧ بخش ۸

40 فرعی حمید حمیدی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت ۵0۱.3۸مترمربع خریداری بدون واسطه از راحله چیره 

مالک
 امالک متقاضیان واقع در کبریاکال پالک اصلی ۱02 بخش۸

 ۱362 فرعی یوسف اصغری نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به  مساحت ۱444 مترمربع خریداری بدون واسطه 

از محمد سیفی مالک 
امالک متقاضیان واقع در درزیکال کوچک پالک اصلی 3۵ بخش 

۱0
 3٧فرعی صمد مومنی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۵00٧ مترمربع خریداری بدون واسطه از 

رقیه سهرابیان مالک
لذا به موجب ماده – 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده – ۱3 – آیین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و 
کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاهارای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم  شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق  الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید  
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده ۱3 آئین 
نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قباًل اظهار نامه ثبتی پذیرفته 
نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید 
حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید .م. الف ۱00/4٧۵۵/۹٧
تاریخ انتشار نوبت اول ۱3۹٧/0۹/۱۹   تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱0/4/۱3۹٧

شهرام خسروی رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک بابل 

آگهی
به  مازندران  استان  شعب  امور  اداره  تعاون  توسعه  بانک  له  محکوم  مشخصات 
مدیریت آقای علیرضا اکبری نشانی ساری بلوار طالقانی روبروی اداره گاز مجتمع 
جم طبقه ششم مشخصات محکوم علیه ۱- یاسر خوشخو نام پدر فرج اهلل نشانی 
مازندران محمودآباد خیابان آزادی کوچه پاسداران منزل شخصی 2- صدیقه پهلوان 
نام پدر علی اکبر مازندران محمودآباد روستای بربند  3 محسن رضایی نام پدر علی 
اکبر مازندران محمودآباد روستای خشت سر مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 
محکوم له نام مهدی دیوساالر فرزند مصطفی نشانی مازندران نور خیابان پاسداران 
پاساژ مهندس حقیقی طبقه همکف وکیل بانک توسعه تعاون اداره امور شعب استان 

مازندران به مدیریت آقای علیرضا اکبری 
محکوم به بموجب  درخواست اجرای حکم مربوط به شماره ۹٧۱00۹۱۹642034٧3و 
شماره دادنامه مربوط ۹60۹۹٧۱۹64200۱2٧محکوم علیهم محکومتد  تضامنی به 
مبلغ چهار  به  اصل خواسته  بابت  مبلغ ۱3۹/000/000  الف  ذیل   مبالغ  پرداخت 
میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ چهار میلیون و پانصد و سی 
و شش هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۵/6/2۱ 
لغایت وصول محکوم به که در زمان اجرای حکم محاسبه و از محکوم علیه وصول 
و به محکوم له  پرداخت می گردد و مبلغ 6 میلیون و ۹۵0 هزار ریال بابت نیم 
عشر اجرایی در حق صندوق دولت محکوم به پرداخت می باشد و رای دادگاه 

غیابی است 
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(2- 
ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد 
مشخصات  همراه  به  دارد  خارجي  یا  ایراني  اعتباري  و  مالي  موسسات  و  بانکها 
دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
به ضمیمه  اعسار  دعواي  طرح  از  قبل  سال  یک  زمان  از  مذکور  اموال  در  دیگر 
دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت 
خودداري   -4.)۱3۹4 مالي  محکومیت  اجراي  نحوه  قانون   3 و   ۸ شود)مواد  مي 
از اجراي حکم، حبس  به منظور فرار  اموال  از اعالم کامل صورت  محکوم علیه 
تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 
ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱3۹4( ۵- انتقال مال به دیگري 
به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت 
دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف 
اجراي محکومیت  نحوه  قانون  )ماده 2۱  یا هر دو مجازات مي شود.  به  محکوم 
مالي ۱3۹4(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي 
محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل 
توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 

۱3۹4(  م. الف 3٧4/۹٧
مدیر دفتر شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی 

مفقودی
۸۱۸م۱۱  پالک  شماره  با    ۹4 206مدل  پژو  سواری  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  ۱63b0۱۱43٧2و  موتور  شماره  با   ۸2 ایران 
naap۱3fe۹ej۵0۵0۸۹بنام اسفندیار قربان نیا دالور مفقود گردیده 

بابل و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهیمفقودی
سند ) برگ سبز ( خودروی کامیونت یخچالدار ایسوزو  به شماره پالک 24ـ 
۱62 ع2۱ ایران به رنگ سفیدـ روغنی مدل ۱3۸۸ بشماره موتور٧46۸6۹  
NAGNKR۵۵E0۸۸۱۱٧06مفقودگردیده  شاسی  وبشماره 

وفاقداعتبارمی باشد. ۹٧

مفقودی
 ۸۹ ج   ۵۹4 پالک    ۸0 مدل  پراید  سبز  برگ  المثنی 
 ۱4۱22۸0۱6364٧s   ۸2 موتور 002۸26۸4 شاسی

مفقود شد  و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز پراید صبا مدل ۸2 به رنگ سفید با شماره پالک 
٧٧۸ص۹3 ایران ۸2 با شماره موتور 00۵4۸۱02و شماره شاسی 
۱4۱22۸2۱۱2۱۸0 مفقود شد  و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل 

تقویت  تحریم،  شرایط  از  برون رفت  راه  تنها  دفاع:  وزیر 
اعتماد به داخل کشور و تبدیل این شرایط به فرصت طالیی 

است.
سرتیپ  امیر  سیما،  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
امیرحاتمی دیروز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاورد های 
نمایشگاه  دائم  محل  در  فن بازار  و  فناوری  پژوهشی، 
به  دفاع  راهبردی  عقبه  به عنوان  افزود:  تهران  بین المللی 
ما  برای  اولویت  نگاه می شود.وی گفت:  پژوهشگران  شما 
پژوهشگران  به  دلیل  همین  به  است  خوداتکایی  دفاع،  در 
و  پژوهش  دانشگاه،  افزود:  دفاع  داریم.وزیر  ویژه ای  نگاه 

را  دانش  که  می دانیم  رفیعی  قله های  مانند  را  پژوهشگاه ها 
آن ها  جاری  زالل  از  ما  تا  اند  گذاشته  امانت  به  خود  در 
اینکه  بر  عالوه  گفت:  حاتمی  سرتیپ  کنیم.امیر  استفاده 
مجموعه بزرگ پژوهشی و تحقیقاتی در کشور شکل گرفته 
است، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح نیز مجموعه 
بزرگ و قدرتمندی در این حوزه دارد و با این وجود حتی 
پژوهشی  بزرگ  ظرفیت  از  درصد  یک  که  گفت  نمی توان 
را استفاده می کنیم.وی افزود: حقیقت این است که با همه 
فعالیت هایی که در این حوزه می شود، اما از یک دهم ظرفیت 
دانشجوی  میلیون  یک  حدود  و  نشده  استفاده  نیز  علمی 

تاکنون  که  داریم  دانشگاه  استاد  و  دکترا  ارشد،  کارشناسی 
از ظرفیت های این افراد به خوبی استفاده نشده است.وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح با اشاره به ظرفیت بخش 
خصوصی گفت: بخش خصوصی دریای بیکران و ظرفیت 
بی نهایت است که امیدواریم بیشتر از قبل قدر این ظرفیت 
را بدانیم، زیرا بخش هایی در این مجموعه بسیار مهم و در 
عین حال گمنام هستند و خیلی کم به سراغ آن ها می رویم.
وی تأکید کرد: آزمایشگاه های تحقیقاتی، مکان هایی هستند 
که باید قدر آن ها را بیشتر از قبل بدانیم و فراموش نکنیم 
اگر می خواهیم شرکت های دانش بنیان توسعه پیدا کند، حتمًا 
سرتیپ  دهیم.امیر  توسعه  را  تحقیقاتی  آزمایشگاه های  باید 
حاتمی گفت: محور های آزمایشگاه های تحقیقاتی، استادان 
بنامی هستند که در کشور ما به میزان درخور توجهی فعالیت 
می کنند و در عین حال گمنام هستند. باید قدر آن ها را بدانیم 
و رابطه درست با آن ها داشته باشیم.وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیرو های مسلح افزود: نگاهی که برای ارتباط با شرکت های 
را  رابطه  نیست و غلط ترین  نگاه درستی  داریم  دانش بنیان 
این شرکت ها  از  باید  با آن ها تشکیل می دهیم در حالی که 
فعالیت های  دفاعی  حوزه  در  کرد:  تأکید  کرد.وی  حمایت 
خوبی انجام شده و چند سال پیش نیز مقام معظم رهبری 
تأکید کردند که باید هرچه سریع تر به تولید محصول برسیم 
اما  کنیم،  امر را محقق  این  توانستیم  ما در وزارت دفاع  و 
به ارتقاء کیفیت نیاز داریم و این ارتقاء کیفیت در شرایط 
کنونی که تحریم هستیم اهمیت ویژه ای دارد.حاتمی گفت: 
به  نگاه  که  است  این  تحریم  از شرایط  برون رفت  راه  تنها 
بیرون را حذف و نگاه و اعتماد به داخل کشور را تقویت 
کنیم. فرصت طالیی  یک  به  تبدیل  را  شرایط  این  و  کنیم 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح افزود: ملت ایران و 
سرافرازی  به  مردم  حمایت  و  کمک  با  می توانند  مسئوالن 

ایران قدرتمند کمک کنند.

وزیردفاع:وزارتدفاعبهمرحلهتولیدمحصولرسیدهاست

میتوانتحریمرابه
فرصتیطالییتبدیلکرد

رئیس سازمان برنامه و بودجه: بودجه سال 
آینده را در یک شرایط تحریمی با محدودیت 

صادرات نفت تهیه کردیم.
سیما،  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمدباقر نوبخت در حاشیه بازدید از پارک 
سال  بودجه  گفت:  پردیس  فناوری  و  علم 
در  شد،  خواهد  تقدیم  مجلس  به  فردا   ۹۸
این بودجه ای که منابع عمومی آن 40٧ هزار 
گذاشتن  کنار  از  پس  است،  تومان  میلیارد 
اجتماعی  رفاه  به  که  اموری  برای  بودجه 
پرداخت های  و  بازنشستگی  مباحث  مانند 
نظر  مورد  اقشار  به  نسبت  دولت  حمایتی 
مربوط می شود، باالترین رقم بودجه ای بالغ 
حوزه  به  مربوط  تومان  میلیارد  هزار   ٧۵ بر 
سازمان  است.رئیس  پژوهش  و  آموزش 
برنامه و بودجه افزود: رشد بودجه ای برای 
بودجه  این  زیرا  است،  محدود  آینده  سال 
محدودیت  با  تحریمی  شرایط  یک  در  را 
صادرات نفت تهیه کردیم، اما آنچه که برای 
در  فناوری  و  علم  پارک های  اعتباری  رشد 
بر ٧2 درصد است.   بالغ  بودجه دیده شده، 
جلسه ای  به  توجه  با  همچنین  گفت:  وی 
فناوری  و  علم  معاون  ستاری  آقای  با  که 

و  برنامه  سازمان  داشتیم،  جمهور  رئیس 
برخی  زمینه  در  کرد،  آمادگی  اعالم  بودجه 
ظرفیت  مالحضاتی  بر  بنا  که  پارک هایی  از 
بودجه  در  که  است  رقمی  آن  از  بیش  شان 
وجود  با  آتی  سال  برای  است،  شده  دیده 
محدودیت های بودجه، هیچ محدودیتی برای 
آن ها قائل نباشیم یا حداقل موانع را در این 

راستا ببینیم و بتوانیم پشتیبانی الزم را کنیم.
افزود: بدون  برنامه و بودجه  رئیس سازمان 
تردید کمکی که در عرصه فناوری ها می شود 
می پردازیم،  فناوری  و  علم  پارک های  به  و 
آثارش را به صورت مضاعف و چندین برابر 
در عرصه اقتصاد خواهیم دید، ضمن اینکه 
اقتصاد مقاومتی اکنون دقیقا برگرفته از میزان 

گفت:  فعالیت هاست.وی  بودن  بنیان  دانش 
متمرکز  افزار ها  سخت  روی  آنکه  جای  به 
که  باشیم  زیربنا ها  توسعه  پی  در  و  شویم 
هستیم، باید به نیروی انسانی توجه کنیم زیرا 
توسعه زیربناها شرط الزم هستند و کفایت 
نمی کنند، ما زیرساخت های کشور را در 40 
سال گذشته به حد کفایت ساختیم و باز هم 
آن ها را به اندازه نیاز توسعه خواهیم داد، منتها 
اکنون آن ها به تنهایی نمی تواند در این عرصه 
رقابت جهانی به ما کمک کند، به خصوص 
با بدخواهی  اقتصاد کشور که همواره  برای 
کسانی مواجه بوده است که نمی توانند رشد 
سازمان  ببینند.رئیس  را  ایران  بزرگ  ملت 
گذشته  سال های  در  افزود:  بودجه  و  برنامه 
این  دچار تحریم شدیم، در همین دهه ۹0 
دومین تحریم بزرگی است بعد از سال ۹0 
وقت  هر  شد؛  وارد  اقتصاد  به  مجدد  و ۹۱ 
خواهان توسعه بنیان ها بوده ایم، این تحریم ها 
ایجاد شدند، بنابراین ما نیاز داریم اقتصاد مان 
کنیم،  مقاوم  تحریم ها  برابر  در  به شدت  را 
انجام  را  اقدام  این  می تواند  که  بخشی  آن 
این  بودن  مردمی  زایی،  برون  از  غیر  دهد 

فعالیت هاست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه: 

رشد بودجه ای سال آینده محدود است
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پاییز طالیی ذوب آهن اصفهان با 
ثبت رکورد تولید ماهانه چدن

بهادری- اصفهان: حوزه معاونت بهره برداری 
ذوب آهن اصفهان با همکاری سایر بخش های 
شرکت ، تولید 22۵6۵۸  تن چدن را طي آذرماه 
)با دو کوره بلند( محقق نمود که این میزان ، 
بهترین تولید ماهیانه پس از توقف کوره بلند 

شماره یک در سال ۹4 به شمار می رود. 
مهندس توالئیان با اعالم این خبر گفت: حوزه 
معاونت بهره برداري در راستاي سیاست هاي 
پرسنل  تجربه  و  دانش  بر  تکیه  با  و  کارخانه 
تحقق  در  سعي  همواره  خود،  کوش  سخت 

اهداف تولید داشته است.
وی افزود : حوزه معاونت بهره برداري باتوجه 
به شرایط سال هاي اخیر که کوره بلند شماره 
یک متوقف بوده است و فقط کوره بلندهاي 
و  دارند  قرار  تولید  مدار  در   3 و   2 شماره 
همچنین باتوجه به محدودیت های اخیر تأمین 
مواد اولیه مورد نیاز، با افزایش سطح بهره وري 
و راندمان و با تالش و کوشش پرسنل سخت 
کوش نسبت به افزایش میزان تولید اقدام نموده 

است.  
در  کرد:  تصریح  شرکت  برداری  بهره  معاون 
گزارشات  اساس  بر  حوزه  این  راستا  همین 
ماهیانه عملکرد موفق به تولید 22۵6۵۸  تن 
چدن طي آذرماه )با دو کوره بلند( گردید که این 
مقدار بهترین تولید ماهیانه پس از توقف کوره 

بلند شماره یک در سال ۹4 می باشد. 
شایان ذکر است در ماه گذشته، تالشگران ذوب 
تن  تولید ۸۹6۵  با  موفق شدند  اصفهان  آهن 
چدن، رکورد تولید روزانه چدن با دو کوره بلند 
را ثبت نمایند و پاییز طالیی را برای شرکت 

رقم بزنند. 

نصب مکنده رطوبت هوا در شرکت 
برق منطقه ای غرب کرمانشاه

کرمانشاه- خبرنگار زمان: به همت کارشناسان 
کاهش  منظور  به  و  کرمانشاه  برداری  بهره 
رطوبت هوا و جلوگیری از تخلیه الکتریکی در 
کانال فیدرهای 20 کیلوولت، هواکش یا مکنده 
رطوبت هوا در پست های فوق توزیع شرکت 

برق منطقه ای غرب نصب گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه 
برداری  بهره  کارشناسان  همت  به  غرب،  ای 
و  هوا  رطوبت  کاهش  منظور  به  و  کرمانشاه 
جلوگیری از تخلیه الکتریکی در کانال فیدرهای 
20 کیلوولت، هواکش یا مکنده رطوبت هوا در 
این شرکت  توزیع  از پست های فوق  برخی 

نصب گردید.
کانال  از  هوا  رطوبت  دفع  برای  است  گفتنی 
فیدرهای 20 کیلوولت ایستگاه های فوق توزیع 
و جلوگیری از بروز تخلیه الکتریکی در آنها 
کرمانشاه،  برداری  بهره  همکاران  خالقیت  با 
هواکش به همراه دو عدد فن بر روی این کانال 
ها نصب شد. شایان ذکر است از مزایای اجرای 
این طرح می توان به خارج نمودن رطوبت و 
بوی نامطبوع از کانال ها و گالری ها اشاره کرد 
و این خالقیت را می توان در پست های دیگر 
بروز چنین  باعث  و جاهایی که رطوبت هوا 

مشکالتی می گردد، نصب و راه اندازی نمود.
الزم به یادآوری است اعتبار الزم برای نصب 
یک دستگاه مکنده در فیدرهای 20 کیلوولت، 

هشت میلیون ریال می باشد.

خبر

 وجود افراد متخصص و متعهد 
در مخابرات گلستان

سلیمانی- گلستان: شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان در جلسه 
هم اندیشی با کارشناسان  با تعدادی از کارشناسان خود دیدار وگفتگو 
کرد. وی تشکیل چنین جلساتی را فرصتی برای شنیدن اظهار نظرات و 
بیان پیشنهادات وانتقادات کارشناسان دانست وگفت: دیدگاه ونظرات 
کارشناسان بدلیل برخورد بیشتر با واقعیت های ملموس در شرکت 
حائز اهمیت بوده ودر پیشرفت مخابرات استان تأثیرگذار خواهد بود. 
مدیر مخابرات منطقه گلستان فضای موجود در مخابرات استان را 
به لحاظ تخصص وتعهد نیروهای موجود در حوزه های مختلف 
زدنی  و....مثال  مشخص،پیمانکاران  کار  رسمی،قراردادی،نیروهای 
خواند و گفت: این نیروها در به وجود آمدن فضای همدلی وهمکاری 

در سطح کشور سرآمد هستند.
شهمرادی در ادامه تصریح کرد : تمام اتفاقات وپیشرفت های موجود 
واتحاد  کارکنان  وزحمات  ها  تالش  دلیل  به  استان  مخابرات  در 
وهمبستگی است که توسط پرسنل در شرکت صورت گرفته است. 
وی افزود:کارکنان شرکت اگر با مدیریت همراه نباشند هیچ کاری به 
نحو مطلوب به نتیجه نمی رسد و هدف خود را توجه به کارکنان 
وکم کردن تفاوت ها وفاصله ها دانست. مدیر مخابرات منطقه گلستان 
گفت: عملکرد خوب وتالش صادقانه در طی زمان نمود پیدا کرده و 
باعث ارتقاء و پیشرفت فردی  می شود و خاطرنشان کرد از وضعیت 
موجود حداکثر بهره را می بریم تا خروجی بیشتری داشته باشیم. در 
ادامه تعدادی از کارشناسان به بیان نظرات وپیشنهادات خود پرداختند.

ارتقاء کمی و کیفی آب آشامیدنی در نصیر شهر

نوری- نصیرشهر: با استفاده از اعتبارات جاری و داخلی عملیات 
اصالح شبکه در نصیر شهر در حال انجام است. 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان 
تهران، مدیر امور آبفای نصیر شهر ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: 
با عنایت به توسعه محدود شهری و تراکم جمعیتی و ضرورت تامین 
و توزیع آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم مخصوصا در ایام 
پیک و اوج مصرف آب و فصول گرم سال، علیهذا در همین راستا 
عملیات لوله گذاری و اصالح شبکه آبرسانی در برخی از مناطق این 
شهر که دارای شبکه آبرسانی با عمر باال می باشد در دستور کار قرار 
گرفته و در حال انجام است. اصغر صبری ضمن تشریح  پروژه مذکور 
خاطر نشان ساخت: این عملیات از محل اعتبارات جاری و داخلی و 
با استفاده از لوله های پلی اتیلن در سایزهای ۱۱0 میلی متری جمعا به 
طول 4۵0 متر در خیابان امام خمینی کوچه الله ۱۸در دستور کار قرار 
گرفته و همزمان با اجرای عملیات اصالح شبکه اصالح و بهسازی 

۱٧0 رشته انشعاب نیز در حال اجراء می باشد.
مهندس صبری یادآور شد: این عملیات با هدف ارتقاء کمی وکیفی 
آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین و به منظور خارج سازی خارج 
سازی خطوط و شبکه های قدیمی و فرسوده از مدار توزیع که اغلب 
موجب بروز حادثه و شکستگی میشد در حال انجام است و اجرای 
پروژه از اواخر آذرماه امسال آغاز گردیده و در حال حاضر با بیش از 
4۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراء و انجام می باشد و انتظار 
می رود با روند فعلی کل پروژه مذکور حداکثر اوایل بهمن ماه امسال 

به اتمام و مرحله بهربرداری برسد.
مهندس صبری همچنین خاطر نشان کرد: مطالعات الزم در خصوص 
اصالح و بهسازی خطوط و شبکه های آبرسانی در بخش های دیگری 
از مناطق شهر نصیرشهر بلحاظ عدم تطابق خطوط موجود با جمعیت 
تحت پوشش و یا فرسودگی و قدمت برخی از شبکه های مورد 
استفاده انجام شده و امیدواریم با تامین اعتبارات الزم مطابق برنامه 

زمانبندی شده عملیاتی گردد.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ رئیس پلیس فتا البرز 
هشدار داد کالهبرداران در فضای مجازی با شناسایی 

افراد متمول اطالعات آنان را به سرقت می برند.
سرهنگ محمد اقبالی در نشستی با خبرنگاران  از 
دستگیری افرادی که با کپی کارت بانکی یا اسکیمر 
اقدام به کالهبرداری  30 میلیارد ریالی کرده اند، 
خبرداد. سرهنگ اقبالی افزود: این باند با همکاری ۸ 
نفر که 2 نفراز اعضای آن زن بودند با شناسایی طعمه 
های مورد نظر خود را جذب و سپس برای خرید 
خودرو یا زمین به کافی شاپی که متعلق به اعضای 
باند بوده مراجعه می کردند تا ساعتی را مشغول 

نوشیدن و گپ و گفت و گو باشند.
پس  کالهبرداری  باند  اعضای  کرد:  اضافه  وی 
ازدریافت کارت بانکی با استفاده از دستگاه اسکمیر 
خام  کارت  دریک  و  کرده  کارت  کپی  به  اقدام 
اطالعات آن ها را حک و موجودی حساب را خالی 

می کردند.
اقبالی افزود: دربازرسی ازمحل فعالیت این افراد، 
دودستگاه پرینتر مخصوص برچسب روی کارت 
های بانکی مشابه بانک های رایج درسطح کشور 

به همراه تعداد زیادی کارت ملی، شناسنامه، کارت 
پایان خدمت و گذرنامه جعلی و مسروقه کشف 

شد.
وی خاطرنشان کردکه این افراد بعد از کپی کردن 
کارت ها اقدام به خرید طال می کردند و هیچ رد 

شکی نیز برای طالفروش به جا نمی گذاشتند.

رئیس پلیس فتا استان البرز یادآورشد: با جمع آوری 
اطالعات و انجام عملیات پیچیده پلیس هشت نفر 
درمناطق درشهریار، تهران و فردیس و استان البرز 
دستگیر شدند. وی بیان داشت: از این باند تعداد 
الکترونیکی،  تجهیزات  اسکیمر،  دستگاه  زیادی 
طال  زیادی  مقادیر  و  تاپ  لب  هوشمند،  گوشی 

و تجهزیرات نظامی مانند دستبند، شوکر، چاقو و 
افشانه کشف و تاکنون 300 مالباخته شناسایی شدند.
اقبالی از مردم خواست چنانچه درسراسر کشور به 
شیوه مورد کالهبرداری قرارگرفتند به پلیس فتا استان 

البرز مراجعه کنند.
دستگیری اعضای باند کالهبرداری فیشینگ درالبرز 

رئیس پلیس فتا البرز دربخش دیگری از سخنان خود 
از دستگیری اعضای باند کالهبرداری فیشینگ دراین 
استان خبرداد.اقبالی گفت: اعضای این باند با طراحی 
یک سایت جعلی وتبلیغ فروش سالح سرد کاربران 
را به سمت خود سوق داده و برای ورود به سایت 

تقاضای مبالغ متفاوت می کردند. 
با  کاربران  این کالهبرداران،  کرد:  وی خاطرنشان 
برای سفارش خرید به درگاه جعلی برده و پس از 
دریافت اطالعات شخصی حساب آن ها را خالی 
می کردند.وی در پایان به شهروندان هشدار داد هیچ 
گاه کارت عابر بانک و اطالعات شخصی خود را در 
اختیار کسی قرار نداده و اگر چنانچه اقدام به خرید 
نمایند تنها خود از کارت عابر بانک خود استفاده 
نموده و اطالعات رمز را در اختیار کسی قرار ندهند.

رئیس پلیس فتا البرز هشدار داد:

کالهبرداراناسکیمریدرکمینشهروندان

مفقودی
برگ سبز وانت پیکان  تیپ ۱600 مدل ۱3۸4  بشماره موتور ۱۱2۸4044٧٧۸ و 
بشماره شاسی ۱2۱3۸406 بشماره انتظامی 3٧ ایران ۱6٧ب4٧  مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

آگهیفقدانسندمالکیت
ششدانگ پالک ثبتی بشماره 2۱/۸6/۱4۸/۱۵٧ اصلی بخش 2 خوی در دفتر امالک 
جلد 3۱4 صفحه 3۱۸ ذیل ثبت ۹۱٧6۵ بنام آقای محمد عظیمی  ثبت و  یک جلد 
سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده  است بعدا خانم زینب مهدیخانی به موجب 
وکالتنامه ۱0٧۹٧2 مورخه ۸٧/۱0/26 دفتر 2 خوی با ارائه برگ استشهادیه مدعی 
تقاضای صدور سند  و  مفقود گردیده  اسباب کشی   بعلت  مالکیت   است  سند 
مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ۱20- اصالحی قانون ثبت برای 
اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی 
دارد یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود 
سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار 
میگردد و تجدید نخواهد شد.در ضمن مورد ثبت برابر سند رهنی شماره 3۸۱64 
مورخه ۹۱/۹/30 دفتر 4 خوی در قبال مبلغ 4۸00۱0000 ریال نزد بانک ملت در 

قید رهن میباشد
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور 

آگهیمفقودی
بدنه  شماره  به   ۱600 آی  آردی  پژو  خودروی  مالک  صفری  صفرعلی  اینجانب 
۱۵40333۵ و شماره موتور ۱۱6۸۵003۵۸۹ و شماره پالک ایران ٧2-266ق٧4بعلت 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای 
ساری واقع در کیلومتر ۵ جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدهی 

است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بهشهر

آگهیابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

خوانده: ۱- مراد پارسا فر  2- افشار امیدی عزیز آبادی       
کالسه پرونده: ٧0۹/۱/۹٧

وقت رسیدگی: روز شنبه تاریخ  ۹٧/۱۱/06 ساعت ۱6:00
خواهان: بانک شهر با وکالت خانم نسرین صالحی  

خوانده: ۱- مراد پارسا فر  2- افشار امیدی عزیز آبادی       
خواسته: مطالبه طلب  

خواهان دادخواستی تسلیم دفتر کل دادگستری اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی 
به  و  تعیین شده  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  اختالف  شعبه شورای حل  به 
به  به در خواست خواهان و دستور شورا  بنا  بودن خوانده  المکان  علت مجهول 
تجویز ماده ٧2 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت به ماده ۱۹ قانون شوراهای حل 
اختالف مراتب یک نوبت در یکی از جرایم کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آگهی تا قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمائید و دروقت مقرر فوق 
دادخواست  عدم حضور  در صورت  شوید  شورا حاضر  این  در  رسیدگی  جهت 
بعد  نمود. ضمنا چنانچه  اتخاذ تصمیم خواهد  ابالغ شده محسوب و شورا غیابا 
ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد 

بود.م/الف 2۱60 
مدیر دفتر شعبه 1   شورای حل اختالف اسالمشهر

مفقودی
سبز(خودروسواری  مالکیت)برگ  شناسنامه  میرساندکه  اطالع  به  بدینوسیله 
موتور ۱۱2۸20۱220٧ و شماره  ۱600i مدل۱3۸2به  شماره  تیپ:  سیستم:پیکان 

شاسی ۸24۹2۹2۵ بهنام محمداحمدی مفقودگردیدوازدرجه اعتبارساقط میباشد.
کرمانشاه

گواهیحصروراثت
آقای علیرضا رضوان دارای شناسنامه شماره ۱034 به شرح دادخواست به کالسه 
۱۵۹3 از این دادگاه دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شده که شادروان احمد رضوان قمی به شناسنامه ۱۱  در تاریخ ۹٧/٧/2۸ اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 

۱- جواد رضوان  ش.ش:٧۱۵   س.ت :۱34٧    پسر                   
2- علیرضا رضوان  ش.ش:۱034   س.ت :۱3۵۹    پسر   

3- فاطمه رضوان قمی    ش.ش:۵۵۵   س.ت :۱342    دختر  
4-زهرا رضوان قمی  ش.ش:۵۱۱   س.ت :۱344    دختر   

۵-آفاق رضوان قمی  ش.ش:٧۱6   س.ت :۱34۹    دختر
6-زینب رضوان  ش.ش:2264۵   س.ت :۱36۱    دختر 

٧-سیده احترام عبداله  ش.ش:۱۸۵   س.ت :۱324    همسر   
۸-مه پاره تیموری  ش.ش:40۵   س.ت :۱330    همسر   

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : 3۹٧4
دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهریار

احضارمتهم
آگهی ابالغ وقت رسیدگی آقایان فرهنگ میری فرزند فرج اله و فرزاد میری فرزند فرج 
اله مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹٧0۹۹۸۸40440020۸ شعبه 
۱0۱ دادگاه کیفری دو شهر روانسر)۱0۱ جزایی سابق(ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
۱3۹٧/۱۱/24 ساعت ۱0:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 344 
آئین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم در مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه شکایت و کیفرخواست 

دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
قاضی دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر روانسر)101 جزایی سابق(-مسعود نوری

رونوشتآگهیحصروراثت
بشرح   2٧۹03340٧2 شماره   شناسنامه  دارای  ولیلی   حاجی  احسان  آقای   
دادخواست به کالسه ۹٧۱٧۸۱ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  
و چنین توضیح داده که شادروان  ابراهیم حاجی ولیلی بشناسنامه 2۱۸ در تاریخ 
۹٧/۹/2 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-    
ابراهیم    –ش ش   2٧۹03340٧2 خوی –پسر  احسان حاجی ولیلی  فرزند  
متوفی/2-   الهام حاجی ولیلی  فرزند ابراهیم    -ش  ش    2٧۹0۵٧6۱22 خوی-
دختر متوفی/3-  رقیه  عظیم فر فرزند محمد   -ش  ش 3۹۸٧6 –خوی-همسر 
متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در 
پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهیابالغ
 مفاد رای صادره از طرف هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱3۹0/0۹/20
هیئت  از  صادره   ۹٧/۱0/0۱ مورخ   ۱3۹٧6030۱0۵٧00٧2۸۵ شماره  رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، امالک 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹0/0۹/20 تصرفات آقای عبدالمجید 
دهدشتی فرزند  مرتضی بصورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت 26٧ متر مربع پالک شماره 6٧۸ فرعی از ۵3_ اصلی محرز گردیده 
و برابر محتویات پرونده ثبتی صد و سی و سه ممیز پنج دهم سهم مشاع از ۹2۵ 
سهم یک قطعه زمین به شماره 6٧۸ فرعی از ۵3- اصلی قطعه 230 تفکیکی به 
مساحت ۱۸۵0 متر مربع به شماره دفتر الکترونیکی ۱3۹٧2030۱0۵٧00۵٧٧3 بنام 
عبدالمجید دهدشتی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده لذا هیات مقرر نموده 
با اعمال ماده 3 قانون مذکور و نیز ماده ۱3 آیین نامه اجرایی آن مصوب ۹۱/4/2۵ 
نسبت به صدور سند مالکیت بنام متصرف فوق الذکر اقدام شود و بدینوسیله مفاد 
رای صادره به مالک و نیز اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی تا چنانچه به مفاد رای 
صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تسلیم و رسید آن را دریافت دارند بدیهی 
است درصورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند 
مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود./م.الف:3۹٧2
سیدمرتضی موسوی، رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار

تاریخ چاپ نوبت اول ۱3۹٧/۱0/04 تاریخ چاپ نوبت دوم ۱0/۱۹/۱3۹٧

آگهیابالغ
مفاد رای صادره از طرف هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱3۹0/0۹/20
هیئت  از  صادره   ۹٧/۱0/0۱ مورخ   ۱3۹٧6030۱0۵٧00٧2۸٧ شماره  رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، امالک 
بهمن  آقای  تصرفات   ۱3۹0/0۹/20 مصوب  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
رضائی فرزند سبزخدا بصورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت 2۹0/4۵ متر مربع پالک شماره ۵۹۹ فرعی از 4۹-اصلی محرز گردیده 
و برابر محتویات پرونده ثبتی سند مالکیت ٧0 سهم مشاع از ۱۹2 سهم سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۱3۹۹4/۱6 متر مربع به پالک 4۹/۵۹۹ 
ذیل صفحه 22۸ دفتر ۱۸٧2 به شماره 2622۸4 بنام حمید غمخوار ثبت و صادر 
شده  سپس مقدار 24/۱0 سهم مشاع از مورد ثبت طبق سند 6۱۹۸ مورخ ۹۱/۱0/3 
دفترخانه 3۵ شهریار به رمضانعلی محمدی جورکویه منتقل شده که ذیل صفحه 
20 دفتر ۱۹22 بنامش ثبت و مقدار 0/6۹ سهم مشاع از 2۵ سهم مشاع از مورد 
ثبت طبق سند 6۱6۱ دفترخانه 3۵ شهریار به شمسی هاشمی بناب منتقل شده و 
نامبردگان در جلسه هیات حضور نیافته لذا هیات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون 
مذکور و نیز ماده ۱3 آیین نامه اجرایی آن مصوب ۹۱/4/2۵ نسبت به صدور سند 
مالکیت بنام متصرف فوق الذکر اقدام شود و بدینوسیله مفاد رای صادره به مالک و 
نیز اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی تا چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند 
اعتراض خود را ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهریار تسلیم و رسید آن را دریافت دارند بدیهی است درصورت عدم 
اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات 
دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  ضمنا  نمود  خواهد  اقدام 

نخواهد بود./م.الف:3۹٧۱
سیدمرتضی موسوی، رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار

تاریخ چاپ نوبت اول ۱3۹٧/۱0/04 تاریخ چاپ نوبت دوم ۱0/۱۹/۱3۹٧

آگهیابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای امیر حسین دریکوند فرزند عزت اله  

خواهان خانم معصومه هاشمی فرد فرزند سید هاشم دادخواستی به طرفیت خوانده امیر 
حسین دریکوند فرزند عزت اله به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹٧0۹۹۸66۱0۹0۱3٧0   شعبه 2دادگاه خانواده 
دادگستری شهرستان خرم آباد)نهم حقوقی سابق (  ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۱/0۹/۹٧ 
ساعت ۱۱ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ٧3 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان 

خرم آباد )نهم حقوقی سابق ( –معصومه تیموری 

براي اولين بار در كشور محقق شد؛

ساخت گل حفاري فوق سنگين توسط 
مناطق نفتخيز جنوب

معاونت  کارشناسان  فر-اهواز:  وحیدی 
حفاري شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب 
گل  نوآورانه،  اقدامي  در  شدند  موفق 
حفاري فوق سنگین را براي اولین بار در 

کشور ساخته و مورد استفاده قرار دهند.
عامل  مدیر  عمومي،  روابط  گزارش  به 
نفتخیز جوب ضمن  مناطق  ملي  شرکت 
ابراز خرسندي از وجود عزم و توان فني 
که  این شرکت  کارشناسان  در   و علمي 
از  صیانت  و  آن  نگهداشت  تولید،  براي 
سرمایه هاي شرکت بکار گرفته مي شود، 
گفت: چندي پیش یکي از چاه هاي تحت 
دچار  حکیمه  بي  بي  میدان  در  راهبري 
گردید   و جریان  نامتعارف  فشار  افزایش 
جهت  فوران،  ریسک  وجود  بدلیل  که 
کنترل و مهار چاه، کارگروه فني معاونت 
و  تشکیل  جنوب  نفتخیز  مناطق  حفاري 
کلیه راهکارهاي مختلف بررسي گردید و 
با توجه به شرایط عملیاتي و مشکل عدم 
وجود گل حفاري با وزن مورد نیاز، گل 
طراحي،   ۱٧4pcf وزن  به  سنگین  فوق 

ساخت و استفاده گردید.
سنگین  افزود:  محمدي  احمد  مهندس 
ترین گل موجود و در دسترس در کشور، 
این  مهار  براي  ما  و  باشد  مي   ۱64pcf

فشار مي بایست گلي سنگین تر را تزریق 
از  بیش  بسیار  فشار  بتواند  تا  کردیم  مي 
2400Psi چاه را مهار کند و مانع فوران 

آن گردد.
گل  وزن  محاسبه  اینکه  بر  تاکید  با  وي 
بر  که عالوه  باشد  دقیق  به صورتي  باید 
به درون سازند  از فوران چاه  جلوگیري 
استفاده  با  داشت:  اذعان  نکند،  نفوذ  نیز 
زیاد  ي  تجربه  و  علمي  هاي  مدل  از 
نام »سي  به  ماده اي  کارشناسان شرکت، 
واي مکس«  به همراه چند افزودني دیگر 
مورد  گل  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد 
نظر با وزن ۱٧4pcf و شرایط رئولوژي 
مناسب آماده گردید که با استفاده از آن بر 

جریان چاه غلبه و چاه کنترل شد.
مدیر عامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب 
و  تالش  نتیجه  را  بزرگ  دستاورد  این 
تخصصي  و  فني  کارگروه  عمل  دقت 
و  دانست  شرکت  این  حفاري  معاونت 
این  متولي  ي  مجموعه  از  تقدیر  ضمن 
دانش  داریم  آمادگي  ما  گفت:  پروژه 
سنگین  فوق  گل  این  تزریق  و  ساخت 
ایراني و  را در اختیار سایر شرکت هاي 
خارجي که داراي مخازن پرفشار هستند، 

قرار دهیم.

به منظور تسریع در اجرای پروژه های فاضالب ؛

واگذاری طرح های نيمه تمام فاضالب 
كرمان،زرند،سيرجان به بخش خصوصی

یکی از زیربناهای توسعه،تامین بهداشت 
و حفاظت از محیط زیست اجرای طرح 
در  مهم  این  که  باشد  می  فاضالب  های 
اولویت فعالیت های شرکت های آب و 

فاضالب قرار دارد.
سلطانی معاون مهندسی و توسعه شرکت 
آب و فاضالب استان کرمان با بیان مطلب 
منظور  به  و  راستا  همین  در  افزود:  فوق 
تسریع در عملیاتی نمودن طرح های نیمه 
تمام عمرانی در سه سال گذشته ،اجرای 
و  کرمان،زرند  شهرهای  در  پروژه  این 
سیرجان به شرح زیر به بخش خصوصی 

واگذار شد :
اولیه  برآورد  با  سیرجان  فاضالب  پروژه 
شبکه  احداث  شامل  ریال  میلیارد   ۱۸30
های جمع آوری ، نصب سیفون و ساخت 
واگذار  کاریز  شرکت  به  خانه  تصفیه 
پیشرفت  با  حاضر  حال  در  که  گردید 
حدود 30 درصد در حال انجام می باشد.

اولیه  برآورد  با  زرند  فاضالب  پروژه 
2۱٧0 میلیارد ریال به شرکت فوالد زرند 
به  نیز  پروژه  این  که  شد  واگذار  ایرانیان 
مدت 3 سال با اجرای  4۹۵ کیلومتر شبکه 
جمع آوری،60000 فقره نصب سیفون و 
۱6000 مترمکعب تصفیه خانه احداث می 

شود.
با  نیز  کرمان  فاضالب  پروژه  باقیمانده 
به  ریال  میلیارد   ۱2000 اولیه  برآورد 
که ظرف  واگذار شد  بوتیا  فوالد  شرکت 
کیلومتر شبکه جمع  مدت ۵ سال ۱4۵0 
خانه  تصفیه  مترمکعب  و۹0000  آوری 
احداث می شود و همچنین۱3۵000 فقره 

سیفون نیز نصب خواهد شد.
آبفا  شرکت  توسعه  و  مهندسی  معاون 
استان کرمان در پایان اذعان کرد: با اجرای 
شبکه  از  مندی  بهره  نرخ  ها  پروژه  این 
فاضالب در استان کرمان از ۱0 درصد به 

4۵ درصد خواهد رسید.

تیم  گفت:  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
البرز بسیار مسلط و قوی عمل  استان  اقتصادی 
نیز تاکنون همراه  می کنند و مجموعه بانک ها 
بوده اند. دکتر شهبازی در نشست سرمایه گذاران، 
فعاالن اقتصادی و تولید استان که برای نخستین بار 

در کشور به میزبانی استان البرز با حضور معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر 
کشور برگزار می شود، با اشاره به اینکه این نشست 
بسیار حائز اهمیت است، افزود: صاحبان تولید و 
صنعت و تعدادی زیادی از افراد صاحب نام در این 

جمع حاضر هستند.
وی ادامه داد: حضور معاون وزیر کشور در این 
نشست بسیار مغتنم و ارزشمند است چراکه در این 

حوزه دغدغه فراوانی دارد.
اهمیت مسائل  به  توجه  با  دکتر شهبازی گفت: 

اقتصادی، وزیر کشور از جانب 3 قوه، مامور به 
اطالع رسانی در حوزه فعالیت های اقتصادی و 

مصوبات اتخاذ شده در این رابطه است.
وی افزود: تیم اقتصادی استان البرز بسیار مسلط و 
قوی عمل می کنند و مجموعه بانک ها نیز تاکنون 
همراه بوده اند. استاندار البرز اضافه کرد: بر اساس 
اهمیت حوزه تولید و صنعت البرز، جلسات ستاد 
کارگروه  تولید و همچنین  موانع  رفع  و  تسهیل 
اقتصاد مقاومتی جلسات مربوطه به صورت منظم و 
مستمر برگزار می شود. وی گفت: رونق اقتصادی 

و امنیت سیاسی و اجتماعی دو بال پرواز در مسیر 
توسعه هستند از این رو در البرز با حساسیت ویژه 
ای در این راستا اقدام می کنیم.  دکتر شهبازی افزود: 
موضوعات و موانع بخش تولید و صنعت به طور 
مداوم تولید و پایش می شود. وی عنوان کرد: البرز 
در حوزه جذب اعتبارات ستاد تسهیل و رفع موانع 

تولید رتبه اول کشور را دارد.
استاندار البرز گفت: برنامه و اقدامات صورت گرفته 
در حوزه تولید و صنعت البرز طی گزارش و ارائه 

گردش کار به وزارت کشور ارسال می شود.

تیم اقتصادی البرز مسلط 
و قوی عمل می کند
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 ثبت احوال بنای تمدید کارت های ملی
 قدیمی را ندارد

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: سازمان ثبت احوال به هیچ وجه 
بنای تمدید کارت های نمونه قدیم را ندارد.

سیف اهلل ابوترابی در جمع خبرنگاران و در حاشیه همایش یکصدمین 
سالگرد سازمان ثبت احوال اظهار کرد: پروژه  کارت ملی هوشمند را 
تا پایان سال ۹٧ بر اساس مصوبه هیات وزیران بایستی به سرانجام 
برسانیم و تعیین تکلیف کنیم. به همین منظور همه کسانی که در 
سال ۹6 و ما قبل آن تقاضای کارت هوشمند کرده اند و سازمان ثبت 
احوال نیز کارت آنها را صادر کرده است ولی این افراد برای دریافت 
این کارت مراجعه نکرده اند باید هر چه  سریع تر برای دریافت کارت 

خود مراجعه کنند.
وی ادامه  داد: حدود یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و ۵00 
هزار نفر هستند که هنوز کارت هایشان را دریافت نکرده اند. بنابراین 
ساز و کاری انجام شده است تا این افراد مراجعه کرده و کارتشان را 
دریافت کنند. بر همین اساس سریال کارت نمونه قدیم آنها در هفته  
آینده از سامانه حذف خواهد شد و این افراد برای دریافت کارت ملی 

هوشمندشان به ثبت احوال، دفاتر پست و پیشخوان مراجعه کنند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال اضافه کرد: کارت های ملی نمونه قدیم 
اساس مصوبه هیات  بر  است  ماقبل سال ۹٧  اعتبارشان  تاریخ  که 
وزیران تا پایان سال اعتبار دارد و از اوایل فروردین ماه سال ۹۸ عمال 
فاقد اعتبار خواهد شد. لذا ساز و کار ثبت نام نیز به گونه ای پیش بینی 
شده است که در این سه ماهه پایانی سال ظرفیت تکمیل ثبت نام برای 
حدود ۱2 میلیون نفر مهیا شود تا این افراد فروردین ماه سال ۹۸ دچار 

مشکل نشوند.

۳عامل خطری که جان مردان ایرانی را می گیرد

دبیر علمی سومین کنگره سالمت مردان با اشاره به 3 عامل خطری 
که بیشتر بالی جان مردان ایرانی است، گفت: همه این عوامل خطر 
از طریق راهکارهای آموزشی و توجه به آن بسیار قابل پیشگیری بوده 

و می توان تا حدود زیادی این عوامل خطر را تحت کنترل قرار داد.
به گزارش پیام زمان ،دکتر محمد سلیمانی، دبیر علمی سومین کنگره 
سالمت مردان اظهار داشت: از ۱2 سال پیش موضوع سالمت مردان 
توسط انجمن اورولوژی مورد توجه قرار گرفت و روزی به مناسبت 
سالمت مردان نامگذاری و پس از آن تبدیل به هفته سالمت مردان 
شد.وی با اشاره به اینکه هر سال چند مورد از موضوع سالمت مردان 
در کنگره مورد توجه و بحث و گفتگو قرار می گیرد، افزود: موضوع 
سالمت مردان مبحثی بسیار فراگیر است و بیش از ۱00 مورد از جمله 
حوادث، بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها و .... را شامل می شود.

دبیر علمی سومین کنگره سالمت مردان ادامه داد: کنگره امسال به 
صورت ویژه به موضوع سرطان های مردان و ناباروری و ناتوانی های 
جنسی توجه کرده است. همچنین وجه تمایز کنگره امسال با سایر 
کنگره ها این بوده که جنبه های علمی تخصصی و فوق تخصصی را 
چندان وارد نشده ایم و هدف از کنگره موضوعات سالمت محور، 
استراتژی  یک  بتوانیم  نهایت  در  و  است  نگر  جامعه  و  پیشگیرانه 
پیشگیری و درمان در حوزه بیماری های مردان ارائه دهیم. وی در 
مورد سرطان های شایع در مردان گفت: سرطان های دستگاه گوارش 
و سیستم ادراری بسیاری از مردان را گرفتار می کند و سرطان ریه و 
کبد نیز در کمین مردان قرار دارد که بر همین اساس این موضوع در 

کنگره امسال سالمت مردان مورد توجه قرار گرفته است.

خبر

قاچاق داروهای تقلبی از کشور 
همسایه به ایران

 سخنگوی وزارت بهداشت ضمن اشاره به آمار 
سقط جنین در کشور و سختگیری هایی که در 
ارایه مجوز سقط انجام می شود، در عین حال از 
پرونده سنگین قاچاق پروتزهای درمانی خبر داد 

و خواستار برخورد قانونی با آن شد.
خود  خبری  نشست  در  حریرچی  ایرج  دکتر 
پروتزهای  قاچاق  درباره  سوالی  به  پاسخ  در 
درمانی، گفت: این موضوع پرونده سنگینی دارد 
و مربوط به قبل از سال ۹4 است و ارقام آن 
بسیار سنگین است ما در جریان موضوع هستیم 
و پیگیری های الزم را انجام داده ایم. به هرحال 
و  بزرگ  خانواده های  از  یکی  که  شرمنده ایم 
صادق جامعه پزشکی تخلفی انجام داده و انتظار 
داریم برخورد قانونی با این تخلف انجام شود. 
متاسفانه این افراد با تعدادی هم برای مصرف 
این اقالم در برخی مراکز درمانی رابطه برقرار 
کرده بودند و مشوق های مالی می دادند که این 

اقدام نیز تخلف است.
تزریق  درباره  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  وی 
آنتی بیوتیک ها در مراجعات سرپایی به مراکز 
درمانی گفت: اوال باید توجه کرد اکثرا بیمارانی 
که به صورت سرپایی و به دلیل سرماخوردگی 
به مراکز درمانی مراجعه می کنند به تزریق آنتی 
از ۹۹  نیاز ندارند؛ در عین حال بیش  بیوتیک 
درصد آنتی بیوتیک های اصلی در داخل کشور 
تولید شده و کفاف نیاز کشور را می دهند.  از 
داروهایی  ترزیق  از  مطب ها  برخی  در  طرفی 
مانند پنی سیلین اجتناب می کنند؛ چرا که ممکن 
است واکنش نشان دهد و بعضا مراکز درمانی 
مجهز  مراکز  در  سیلین  پنی  می دهند  ترجیح 
تزریق شود. حریرچی در ادامه صحبت هایش با 
اشاره به اخباری مبنی بر فروش موتورسیکلتی 
دارو در نزدیکی داروخانه ها بزرگ، گفت: در 
این زمینه ابتدا از نیروی انتظامی تشکر می کنم 
که همکاری خوبی در این حوزه دارند. وزارت 
تا  می دهد  انجام  را  تالشش  حداکثر  بهداشت 
دارو در داخل داروخانه و بیمارستان به درستی 
توزیع شود. البته متاسفانه در حال حاضر یک 
بازار قاچاق و تقلبی دارو در یکی از کشورهای 
همسایه شکل گرفته و داروهای مورد نیاز مردم 
را به صورت قاچاق وارد کشور می کند و آن 
بزرگ می فروشند.  داروخانه های  در جلوی  را 
در عین حال روش های دیگری مانند خرید و 
داروهایشان  فروش  برای  هم  اینترنتی  فروش 
بازار  این  باید توجه کرد  این اساس  بر  دارند. 
بدون تقاضای مردم شکل نمی گیرد. اگر مردم 
از این افراد دارو نخرند و تقاضا نباشد، قسمت 
بین  از  قاچاق  داروهای  عرضه  از  عمده ای 

می رود.

خبر

اعضای  پیوند  و  بیماران خاص  اداره  رئیس 
اینکه  بیان  با  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مرگ  مورد  هزار  هشت  تا  پنج  بین  ساالنه 
مغزی در ایران ثبت می شود، تاکید کرد که با 
ارتقاء فرهنگ پیوند عضو، به ازای هر مرگ 

مغزی جان هشت نفر نجات پیدا می کند.
داوود حدادی دوم دیماه در جمع خبرنگاران 
گفت: هم اینک و برابر آمارها حدود 26 هزار 
ایرانی در لیست انتظار دریافت عضو هستند 
حال آنکه هر یک فرد مبتال به مرگ مغزی 
می تواند جان هشت فرد نیازمند به پیوند عضو 

را نجات بدهد!
او گفت: با توجه به وجود زیرساخت های 
مناسب پیوند اعضا در شیراز، پیشینه قوی و 
حضور اساتید برجسته، ارتقای فرهنگ اهدای 
امری  موضوع،  این  به  ویژه  توجه  و  عضو 

ضروری است .
مسئول فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه 

اغلب  در  گفت:  نیز  شیراز  پزشکی  علوم 
کشورها، کار پیوند اعضای برای چهل تا پنجاه 
درصد از بیماران لیست انتظار انجام می شود 

و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست .
سیاوش غالمی ضمن تعریف مرگ مغزی، 

شرایط اهداکنندگان عضو، اعضای قابل اهدا 
و بیان اهمیت تشخیص صحیح و تأیید مرگ 
مغزی، افزود: اکنون در بیشتر موارد، از پوست 
بیماران مرگ مغزی اهداکننده عضو نیز استفاده 
می شود؛ اهداء و پیوند به موقع پوست می 

تواند جان مصدومان سوختگی را نجات داده 
و نقش مهمی در بهبود آنان ایفا کند.

او با بیان اینکه بیماران مرگ مغزی باید تحت 
مراقبت ویژه قرار گیرند، توضیح داد: ارگان 
های بدن این بیماران به چند نفر اهدا می شود 
و با توجه به هزینه های باالی پیوند، باید تمام 
شرایط را برای انجام یک پیوند موفق در نظر 

گرفت .
مسئول گروه پرستاری سالمت جامعه نیز با 
اشاره به اهمیت مراقبت از بیمار مرگ مغزی، 
توجه به خانواده این بیماران و همدلی با آنها 

را از نکات مهم برشمرد .
زهرا کشتکاران مراقبت از بیمار مرگ مغزی را 
به دلیل امکان نجات جان دیگر بیماران بسیار 
که  امیدواری کرد  ابراز  و  دانست  اهمیت  با 
دانشجویان با دید وسیع تری نسبت به ارتقای 
فرهنگ اهدای عضو از مرگ مغزی در جامعه 

همت گمارند .

وقوعساالنه۸هزارمرگمغزيدرکشور

یک عضو هیات رییسه فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر این که مافیا در مباحث آموزشی به خصوص 
موضوع کنکور فعاالنه عمل می کند، گفت: به محض مطرح 
شدن موضوع حذف کنکور، موسسات و مافیا به سراغ انتشار 
کتب  کمک آموزشی برای مقاطع دیگر رفتند که امروز کار را 
به پیش دبستانی ها کشانده اند. سید حسین نقوی حسینی اظهار 
کرد: بدون تردید مافیای کنکور وجود دارد و بسیار هم فعال 
است به طوری که یکی از موانع حذف کنکور همین مافیا 

می باشد که تالش هایی هم انجام می دهند.
وی توضیح داد: درآمد این موسسات به وجود کنکور بستگی 
دارد. آن هم در شرایطی که طبق قانون دولت مکلف به حذف 
کنکور شده است هنوز کنکور سر جایش است که دلیل آن 
فعال بودن مافیا است که با فکر و برنامه پیش می رود. به 
طوری که تا قبل از مطرح شدن موضوع حذف کنکور کتب 
کمک آموزشی در دوره های اول، دوم و سوم دبیرستان وجود 
نداشت و کسی به سراغ این کتاب ها نمی رفت. نقوی حسینی 
افزود: به محض مطرح شدن حذف کنکور موسسات و مافیا 
به سراغ مقاطع دیگر رفته اند و در حال  حاضر برای مقطع 

پیش دبستانی ها کتب کمک آموزشی منتشر می کنند. 

 ورود مافيای مباحث آموزیش
 به پيش دبستاین

فرمانده انتظامی پایتخت از برخورد پلیس با تخلفات موجود 
در فضای مجازی از جمله فروش داروهای تقلبی، مواد مخدر 
و سالح خبرداد، سامانه »فارس من« با هدف پیگیری مستقیم 
مسائل و مشکالت مردم راه اندازی شده است که در سریع ترین 

زمان ممکن به پیگیری موارد اعالمی می پردازد. 
سوژه  مطرح شده  این بار در خصوص»فروش سالح در سایت 
دیوار« بود.در توضیح بیشتر این موضوع عنوان شد:»امروز صبح 
که از خواب بیدار شدم مثل همیشه در حال گشتن در یکی از 
سایت های خرید و فروش اینترنتی بودم که یک آگهی تبلیغاتی 
بسیار عجیب دیدم: فروش اسلحه ایرانی و آمریکایی اورجینال ؛ 
فکر کردم اسباب بازی هستند ولی با دیدن عکسهای بیشتر 

مطمئن شدم که سالح واقعی هستند.
البته بار اول نبود که آگهی های نامتعارف و غیرقانونی و حتی 
غیراخالقی در سایت »د..« می دیدم اما این بار واقعا عجیب 
بود و شاید ناظرین محترم آن موقع صبح با خواب آلودگی آن 
را تایید کرده اند به هرحال این موارد در سایت مذکور بسیار 
مسبوق به سابقه است و لزوم تذکر و برخورد مراجع مسئول 
انتظامی  فرمانده  رحیمی  می شود«. سردار حسین  احساس 
پایتخت در گفت وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، 
در خصوص تبلیغات فروش اقالم غیرمجاز از جمله اسلحه در 
فضای مجازی اظهار داشت: چنانچه پلیس از فروش داروهای 
پیدا  اطالع  مجازی  فضای  در  سالح  و  مخدر  مواد  تقلبی، 
کرده و اشراف اطالعاتی اش کامل شود مسلماً با این دسته از 
تخلفات برخورد خواهد کرد؛ کما اینکه پلیس در این خصوص 

برخوردهایی داشته و کشفیات و دستگیری ها مؤید آن است.

برخورد اب فروشندگان مجازی 
سالح، مواد مخدر و داروهای تقلیب

بهداشت  وزارت  گفت:  بهداشت  وزیر  اجتماعی  معاون 
در  را  سالمت  نظام  مدیریت  اختیارات  درصد   2۵ فقط 
اختیار دارد و ٧۵ درصد اختیارات و تصمیمات مرتبط با 

سالمت مردم در دستگاه های دیگر است.
محمدهادی ایازی معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت 
در گفتگویی اظهار کرد: اگر بتوانیم از ظرفیت دستگاههای 

استفاده کنیم، در واقع پیشگیری را محقق کرده ایم.
عنوان  به  چیزی  یازدهم  دولت  از  قبل  تا  گفت:  وی 
نداشت.  وجود  بهداشت  وزارت  در  اجتماعی  معاونت 
اجتماعی شدن سالمت،  رویکرد  بر  تاکید  با  آن  از  پس 
با  دلیل  همین  به  گرفت.  شکل  نیز  اجتماعی  معاونت 
مشارکت  که  هستیم  این  دنبال  به  رویکرد،  این  وجود 
مردم را نیز در عرصه های مختلف به ویژه سالمت داشته 
در  مشارکت  ها،  زیرساخت  توزیع  در  مشارکت  باشیم. 

فرهنگ سازی سالمت و ...
در  که  دیگری  مسئله  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر  معاون 
غیر  است،  اثرگذار  اجتماعی  پذیری  مسئولیت  افزایش 
بین  های  همکاری  موضوع  مردمی،  های  مشارکت  از 
بخشی است. در این زمینه باید از ظرفیت دستگاه ها و 
سازمان های دیگر به نفع سالمت مردم استفاده کرد. ما 
به عنوان مدیران نظام سالمت می گوییم که 2۵ درصد 
از سالمت در اختیار وزارت بهداشت است، ٧۵ درصد 
در اختیار دستگاه های دیگر و مردم است. اگر بتوانیم از 
این ظرفیت ها استفاده کنیم در واقع پیشگیری را محقق 

کرده ایم. 

75 درصد اختیارات نظام سالمت 
خارج از وزارت هبداشت است

آگهیابالغ
 مفاد رای صادره از طرف هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱3۹0/0۹/20
هیئت  از  صادره   ۹٧/۱0/0۱ مورخ   ۱3۹٧6030۱0۵٧00٧2۹۱ شماره  رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، امالک و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹0/0۹/20 تصرفات آقای بهروز فیروزیان 
به  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  بصورت  علی  گوهر  فرزند 
مساحت 2۹0/4۵ متر مربع پالک شماره ۵۹۹ فرعی از 4۹ اصلی محرز گردیده و برابر 
محتویات پرونده ثبتی سند مالکیت ٧0 سهم مشاع از ۱۹2 سهم سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۱3۹۹4/۱6 متر مربع به پالک 4۹/۵۹۹ ذیل صفحه 
22۸ دفتر ۱۸٧2 به شماره 2622۸4 بنام حمید غمخوار ثبت و صادر شده  سپس مقدار 
24/۱0 سهم مشاع از مورد ثبت طبق سند 6۱۹۸ مورخ ۹۱/۱0/3 دفترخانه 3۵ شهریار 
به رمضانعلی محمدی جورکویه منتقل شده که ذیل صفحه 20 دفتر ۱۹22 بنامش ثبت 
و مقدار 0/6۹ سهم مشاع از 2۵ سهم مشاع از مورد ثبت طبق سند 6۱6۱ دفترخانه 3۵ 
شهریار به شمسی هاشمی بناب منتقل شده و نامبردگان در جلسه هیات حضور نیافته 
لذا هیات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذکور و نیز ماده ۱3 آیین نامه اجرایی آن 
مصوب ۹۱/4/2۵ نسبت به صدور سند مالکیت بنام متصرف فوق الذکر اقدام شود و 
بدینوسیله مفاد رای صادره به مالک و نیز اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی تا چنانچه 
به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تسلیم و رسید آن را دریافت دارند 
بدیهی است درصورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند 
مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود./م.الف:3۹٧3
سیدمرتضی موسوی، رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار

تاریخ چاپ نوبت اول ۱3۹٧/۱0/04 تاریخ چاپ نوبت دوم ۱0/۱۹/۱3۹٧

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند  رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

و ماده  13  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و 
ساختمانهای  فاقد  سند رسمی

برابر رای شماره ۱3۹٧603۱۸0۱۸003362-۹٧/0۹/۱2هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
مدیر  سمیه  خانم  متقاضی  معارض  بال  مالکانه  تصرفات  سنگر  ملک  ثبت  حوزه 
سروندانی فرزند تقی بشماره  شناسنامه 2۸ در ششدانگ  یک  باب خانه  و محوطه  
به مساحت 3۱0/63  متر مربع  با کاربری  مسکونی  مجزی شده  از پالک 2۱ فرعی 
از 3  اصلی واقع در رودبرده بخش ۱2 گیالن که برای  آن شماره  24٧۹  فرعی  
درنظر  گرفته  شده خریداری از مالک  رسمی تقی فرهودی رودبرده محرز گریده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ  انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه اعتراض خود رابه این ادراه 
تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود رابه مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
رم الف : 5144- رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر -  سید روشن آقا زاده 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱0/4/ ۹٧ تارخ انتشار نوبت دوم : ۱0/۱۹/۹٧

آگهیفقدانسندمالکیت
ششدانگ پالک ثبتی بشماره2۱/۸6/۱4۸/۱60 اصلی بخش 2 خوی در دفتر امالک 
جلد 3۱4 صفحه 2۸۸  ذیل ثبت ۹۱٧۵۵ بنام آقای نادر عظیمی  ثبت و  یک جلد 
سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده  است بعدا خانم زینب مهدیخانی به موجب 
وکالتنامه ۱0٧۹٧2 مورخه ۸٧/۱0/26 دفتر 2 خوی با ارائه برگ استشهادیه مدعی 
تقاضای صدور سند  و  مفقود گردیده  اسباب کشی   بعلت  مالکیت   است  سند 
مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ۱20- اصالحی قانون ثبت برای 
اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی 
دارد یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود 
سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله 
اعتراض  صورت  در  یا  و  نشود  اعتراض  مقرر  مهلت  ظرف  اگر  و  نماید  تسلیم 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق 
مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک 
برابر سند رهنی  ثبت  انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.در ضمن مورد  نوبت 
شماره 3۱۱۹۹ مورخه ۹۵/4/22  دفتر۱2  خوی در قبال مبلغ2300۱0000  ریال  و 
سند رهنی 3322٧ مورخه ۹6/3/4 در قبال  ۸0۵0۱0000  دفتر ۱2 خوی نزد بانک 

ملت در قید رهن میباشد
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱3۹٧6033۱0۱00033۹۹ هیات اول /دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرامرز مرادی 
فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 204 صادره از  در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱6٧/2۸متر مربع پالک ۱2٧3فرعی از 22اصلی واقع در کالک 
خریداری از مالک رسمی سیدضیاءنژاد هاشمی  محرز گردیده است لذا منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./  ی ۱۱6۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹٧/۱0/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱0/۱۹/۹٧

 محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم

وجه  مطالبه  پورخواسته  سعیداسمی  طرفیت  به  عبدالسیدی  عبدالنبی  دادخواست 
آئین  ماده٧3قانون  ومستندابه  گردیده  ۸64/۱۸/۹٧ثبت  کالسه  به  که  کرده  تقدیم 
فوق  وازخوانده  االنتشاردرج  ازجرایدکثیر  دریکی  نوبت  یک  مدنی  دادرسی 
ازنشرآگهی درتاریخ۹٧/۱2/6راس ساعت ۱0:۱۵جهت  الذکردعوت می گرددپس 
اهوازحضوریابندویاقبل  سه  شماره  شورامجتمع  قاضی  درشعبه  دادرسی 
وضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  وبادریافت  مراجعه  دفترشعبه  ازموعدمقرربه 
هرگونه دفاع وپاسخی به دعوی مطروحه دارنداعالم نمایند.بدیهی است درصورت 

عدم حضورویاعدم ارسال الیحه وفق مقررات عمل گردد.
دفترقاضی شورامجتمع شماره سه اهواز

آگهیابالغ
وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم

کرده  تقدیم  خواسته  سمیرازرگانیان  طرفیت  به  عبدالسیدی  عبدالنبی  دادخواست 
که به کالسه ۸63/۱۸/۹٧ثبت گردیده ومستندابه ماده٧3قانون آئین دادرسی مدنی 
یک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردرج وازخوانده فوق الذکردعوت می 
درشعبه  دادرسی  ساعت۱۱:۱۵جهت  درتاریخ۹٧/۱2/6راس  ازنشرآگهی  گرددپس 
دفترشعبه  مقرربه  ازموعد  اهوازحضوریابندویاقبل  سه  شماره  شورامجتمع  قاضی 
مراجعه وبادریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم هرگونه دفاع وپاسخی به دعوی 
مطروحه دارنداعالم نمایند.بدیهی است درصورت عدم حضورویاعدم ارسال الیحه 

وفق مقررات عمل گردد.
دفترقاضی شورامجتمع شماره سه اهواز

آگهیاجرائیه
قلعه  خانوادگی:فهیمی  لهم:۱-نام:طاهرنام  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
راهی  اهواز-شهراهواز-سه  خوزستان-شهرستان  نشانی:استان  پدر:رحیم  نونام 
علیه/محکوم  محکوم  مطهر2پالک23.مشخصات  خیابان  نبوت  باهنرکوی 
پدر:منصورنشانی:خوزستان- نام  خانوادگی:علوانی  نام  علیهم:۱-نام:رسول 
قانونی  مقام  یاقائم  نماینده  پالک۱.مشخصات  برهان  خیابان  انقالب  کوی  اهواز 
له/ رابطه:محکوم  پدر:نشانی:نوع  خانوادگی:نام  علیه:نام:نام  له/محکوم  محکوم 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  لهم:محکوم  محکوم 
است  محکوم  علیه  مربوطه۹٧0۹۹٧6۹44300۱٧4محکوم  دادنامه  وشماره 
تاخیرتادیه  وخسارت  خواسته  اصل  بابت  مبلغ66/000/000ریال  پرداخت  به 
ازتاریخ۹۱/3/۱۵تازمان پرداخت اصل خواسته به ماخذشاخص تورم اعالمی ازسوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و هزینه دادرسی به مبلغ۹6۵/000ریال درحق 

خواهان محکوم می نمایدبه عالوه نیم عشردولتی.
اختالف  حل  شعبه۱3شورای  اختالف  حل  شورای  دفترشعبه  مسئول 

اهواز)2۹۹سابق(-الهام بیت سیاح              محل امضاء رئیس ومهردادگاه:
روزمفادآنرابموقع  ده  اجرائیه:۱-ظرف  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
اجراگذارد)ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
ازآن میسرباشد.چنانچه  به  بدهد3-مالی معرفی کند که اجراحکم و استیفامحکوم 
اموال خودراشامل  روزکلیه  نداندبایدظرف سی  اجراییه  مفاد  اجرای  خودراقادربه 
مشتمل  طورمشروح  وغیرمنقول،به  منقول  اموال  همه  تعدادیامقداروقیمت 
ایرانی  برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزدبانک هاوموسسات مالی واعتباری 
اوبه  که  اموالی  مذکوروکلیه  حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  داردبه  یاخارجی 
ثالث ونیزفهرست نقل  ازاشخاص  او  ثالث داردوکلیه مطالبات  هرنحونزداشخاص 
دعوای  ازطرح  قبل  سال  یک  مذکوراززمان  تغییردیگردراموال  وهرنوع  وانتقاالت 
درخواست  به  نمایدواال  ارائه  قضائی  مقام  اعساربه  دادخواست  ضمیمه  اعساربه 
محکوم له بازداشت می شود)مواد۸و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱3۹4(4-
منظورفرارازاجرای  به  اموال  صورت  کامل  اعالم  از  علیه  محکوم  خودداری 
حکم،حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد. )ماده34قانون اجرای احکام مدنی 
به  مال  ۵-انتقال  مالی۱3۹4(  محکومیت  اجرای  نحوه  وماده20ق.م.اوماده۱6قانون 
دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل نصف 
محکومیت  اجرای  نحوه  شود.)ماده2۱قانون  می  مجازات  یاهردو  به  محکوم 
مالی۱3۹4(6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم 
توسط  کفیل  معرفی  یا  وثیقه  یاتودیع  له  محکوم  موافقت  به  منوط  اززندان  علیه 

محکوم علیه خواهدبود.)تبصره۱ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱3۹4(.
رئیس شعبه13شورای حل اختالف مجتمع شماره۲اهواز

مفقودی
المنثی برگ سبز وانت پیکان مدل ۹۱ پالک ۵۸۹ ج 2۸ ٧2 موتورب۱۱4f004۵443و 
اعتبار  درجه  از  و  گردید  مفقود    NAAA36AA۹DG2۹233۱  شماره شاسی

ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 اصل پروانه بهره برداری دامداری صنعتی روستایی با شماره مجوز 42۹24/00۵/ص تاریخ 
۸6/۱۱/6 فعالیت پرواربندی بره 2۵0 راس در روستای آجنداز دهستان مهروان بخش 
مرکزی نکا به نام علیرضا موسی نژاد گل چالی مفقود شد  و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

نکا 

آگهی
ایمیر  فرزند حسن  گواهی بدین وسیله گواهی می گردد آقای محمد سرباالوند 
به شماره ملی 00٧۹٧4٧426 در تاریخ ۹٧/۱0/2شکایتی مبنی بر مفقودی پروانه 
ساختمان به شماره 02۱4030002 به دادسرای شهرستان نور ارائه داده که در شعبه 
قرار  نور در جریان رسیدگی  انقالب شهرستان  دادیاری دادسرای عمومی و  دوم 
و  مراکز  به  ارائه  نامبرده صرفًا جهت  این گواهی حسب درخواست  است  گرفته 

ادارات مربوط صادر  و فاقد هرگونه ارزش دیگری میباشدم. الف 3٧6/۹٧ 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور 

رونوشتآگهیحصروراثت
به  دادخواست  شرح  به  شماره۵02۸  شناسنامه  دارای  سامانی  اسعد  سهراب  آقای 
کالسه۹٧06۱0  ش ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان اسفندیار اسعد سامانی بشناسنامه شماره2۱۵4 درتاریخ۱3۹6/۵/۱۹  
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :

۱-غالمحسین اسعد سامانی به شماره ملی : 4622۸043٧۹  فرزند ذکور 
2-سهراب اسعد سامانی به شماره ملی : 4620۸۹64۱۱ ذکور 

3-مهوش اسعد سامانی به شماره ملی:  4622۸2۸۸٧۱ فرزند اناث 
4-محترم اسعد سامانی به شماره ملی : 4622۸٧636۱ فرزند اناث 

۵-پروین اسعد سامانی به شماره ملی : 462303۵٧۱۹  فرزند  اناث و الغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهیتغییرات
کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان سامان

آگهی تغییرات کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان سامان موسسه غیر تجاری 
به شماره ثبت 66۹ و شناسه ملی ۱400۵4۵43۱۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی مورخه ۱3۹٧/۹/6 منضم به نامه شماره۹٧/32/323۵/۱/۵6۱٧3 مورخ ۹/2٧/۱3۹٧ 
فرمانداری شهرستان سامان تصمیات ذیل اتخاذ شد. ترازنامه و صورت های مالی سالهای 

۱3۹6 و ۱3۹۵ و ۱3۹٧ به تصویب مجمع عمومی رسید. 
آقای مصطفی حداد سامانی به شماره ملی4622۸٧۵۹6۹
آقای علی محمدی سامانی به شماره ملی 22۹60٧02 46

 آقای جهانگیر یزدانی  سامانی به شماره ملی 4622۹3۱362
آقای طهمورث خدابنده سامانی به شماره ملی 4622۹320٧۵

آقای جمشید سامانی به شماره ملی 4622۸۹۵404
به سمت اعضای اصلی هئیت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 

آقای عبداهلل مقصودی شورابی به شماره ملی 4620۹362٧۸ 
آقای شیرعلی ایمانی چمطاقی به شماره ملی 620۹۸٧٧۸34

برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 
آقای غالمحسین اعرابی  به شماره ملی 4622۹٧4۹۸2به سمت بازرس اصلی 

آقای صولت سلطانی سامانی به شماره ملی 4622۸4۸۹۸۸به سمت بازرس علی البدل 
انتخاب گردیدند.  با ثبت این مستند تصمیمات  تصویب ترازنامه و صورت های مالی 
، انتخاب مدیران ، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاریـ  اداره ثبت شرکت ها وموسسات 

غیرتجاری شهرکرد

آگهیفقدان
آقای امیر محمد احمدی با والیت پدرش علی احمدی بعنوان مالک ضمن تسلیم 
دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت  ششدانگ یک  
  ۱٧۵۹۹ بشماره   قطعه۹  مربع  متر   ۹4/٧6 مساحت  به  مسکونی  آپارتمان  دستگاه 
نظرآباد   اراضی  در  واقع  نامبرده  اصلی  از  فرعی  مفروزاز 33۱2  از6۹اصلی  فرعی 
امیر محمد احمدی ثبت و صادر گردیده  بنام  ثبت ۱0436 صفحه ۵۸ جلد ۱06 
است وبرابر سند قطعی به شماره – مورخ – تنظیمی دفترخانه – و طبق سند رهنی 
بانک مسکن   33٧4۸-۱3۹2/۱0/30 و 4۱۹۵3-۱3۹2/۱۱/۱0دفترخانه ۹ در رهن 
ودرخواست صدور  گردیده  مفقود  جابجایی  علت  به  که  شده  منتقل  متقاضی  به 
ماده  به  تبصره یک اصالحی  استناد  به  نموده است.لذا مراتب  المثنی  سندمالکیت 
۱20 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تاچنانچه کسی  مدعی وجود 
سند مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد ازتاریخ 
انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به 

این اداره تسلیم نماید.
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. 
 منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

م.الف: ۱۱۵6   تاریخ ۱0/4/۹٧
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مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مطرح کرد:

شتاب در تامین سوخت پایدار با توسعه 
میدان گازی توس 

اولین جلسه اجرای تفاهنمامه  توسعه میدان گازی 
توس  با حضور مدیر عامل  و  مدیران شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران و مدیران شرکت پتروپارس برگزار 
شد. مهندس حاتمی با اشاره به اهمیت اجرای پروژه  
توسعه میدانهای گازی در شکوفایی و رونق اقتصادی 
کشور  اظهار داشت: توسعه و بهره برداری از میدان 
گازی توس باعث رونق اقتصادی منطقه  و تامین انرژی 

پایدار شمال و شرق کشور خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران، مهندس رامین حاتمی در این 
جلسه با اشاره به موقعیت استراتژیک منطقه عملیاتی 
خانگیران و شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 
افزود :  موقعیت استراتژیک منطقه عملیاتی خانگیران و 
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق  به عنوان تامین 
کننده گاز استان های شمال شرق کشور ایجاب می 
کند ، توجه و اهتمام ویژه ای در راستای انجام پروژه 
های آن صورت گیرد.   مهندس حاتمی در رابطه با  
اهداف  طرح توسعه میدان گازی توس تصریح کرد : 
هدف از برنامه ریزی اجرایی تفاهمنامه تهیه شرح کار 
توسعه میدان گازی توس از مخزن مزدوران و ارزیابی 
سازند کشف رود و سازندهای شوریجه است. مدت 
زمان  تفاهمنامه سه ماه در نظر گرفته شده است .با 
توجه به توانمندی و سوابق شرکت پترو پارس ، انتظار 
می رود طرح مطالعاتی  این پروژه در موعد مقرر  به 
انجام  برسد.  بر اساس این گزارش میدان گازی توس 
در ۱00 کیلومتری شمال شرق شهر مشهد مقدس و 
جنوب میدانهای خانگیران و گنبدلی واقع شده است 
.این میدان در سال ۱3۸۸ کشف و  حفاری یک حلقه 

چاه اکتشافی در آن به اتمام رسیده  است. 

مخلوط ریزی در مسیرخط لوله مرکز 
انتقال میعانات گازی داالن

با تالش و نظارت واحد تعمیرات خط منطقه فارس ، 
مخلوط ریزی درکیلومتر 204-۱۹4 مسیر خط لوله ۸ 

اینچ مرکز انتقال میعانات گازی داالن انجام شد.
شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه فارس، فرهاد 
یزدانی- رئیس واحد تعمیرات خط منطقه با اعالم این 
خبر گفت: به منظور جلوگیری از کشت کشاورزان در 
حریم مسیرخط فوق،تسهیل در تردد و جلوگیری از 
آبردگی، میزان شانزده هزار و ۸00 متر مکعب مخلوط 
بردن  باال  منظور  به  افزود:  انجام گرفت. وی  ریزی 
ضریب دسترسی به مسیرفوق و آزاد سازی حریم در 
محدوده زمین ها و باغات کشاورزان، اقدام به مخلوط 
ریزی گردید. یزدانی در پایان گفت: این عملیات توسط 
پیمانکار و با نظارت مستمر واحد مهندسی تعمیرات 
خط به مدت 42 روز با ٧00 نفر ساعت کار انجام شد.

خبر

معمای بنزین
* اکبر نعمت الهی
مدیر طرح موزه های صنعت نفت ایران

قضیه از وقتی شروع شد که همه دنیا تشنه لب بنزین 
اما  بود  مانده  دستشان  روی  و خودروهایشان  بودند 
کشورهای نفتی از جمله ایران بنزین کافی و ارزان داشتند 
که مصرف کنند. نفت خودمان را می دادیم و بنزین می 

گرفتیم و توی حلق ماشینها می ریختیم و راضی بودیم. دولتها هم که مفتخر به 
داشتن نفت بودند به هر دلیل بر سر بنزین یارانه پرداختند و این روند باعث شد 
که نه در صنعت خودرو به دنبال حل مشکالت باشیم و مصرف خودرو را 

اصالح کنیم و نه خودمان به دنبال تولید بنزین باکیفیت باشیم. 
گذاشتیم خودروهای پرمصرف در خدمت اهداف سیویل قرار گیرد. خودروهای 
پرمصرف و البته شیک و قیافه دار در جوالنگاه شهرهای ایران به خدمت 
فخرفروشی درآمدند. همه می دانیم که به هر حال چه بخواهیم و چه نه، 
خودروهای هشت سیلندر باوجود ادعای کم مصرف بودن به نسبت قد و قواره 
و تعداد سیلندر مصرف باالیی دارند. در سالهای اخیر با وارد شدن فشار روی 
بازار نفت و سوخت البته توجهاتی به مصرف بهینه و تولید سوخت کردیم اما... 
در حالی که فشار روی زندگی مردم در حال افزایش است، همچنان شاهد بی 
تصمیمی و بی برنامگی در عرصه عرضه بنزین و قیمت آن هستیم. پاالیشگاه 
خلیج فارس مشکل بنزین را در کالن تا حدودی حل کرده است، هرچند که 
همچنان دهان خودروهای شخصی باز است و بیش از حجم تولید بنزین در 
داخل بنزین توی حلق ترافیک می کنند. عزیزان تصمیم گیر در حالی از بنزین 
دونرخی سخن می گویند که هنوز از چگونگی اجرای این طرح جزئیات روشنی 
در دست نیست. همه می دانیم که چه بنزین و قیمت آن در زندگی مردم نقش 
مستقیم داشته باشد و چه نه. به هر حال همین که اسم بنزین گرانتر می آید 
عزیزان کاسب بالفاصله درصدی روی قیمت کاالهای خود شارژ می گذارند 
و از آنجا که امسال این درصد دورقمی بوده است و شامل حال ملت قهرمان 
هم شده است دیگر ظرفیتی در این زمینه وجود ندارد و برای طبیعی کردن 
قیمت نفت باید فکری به حال اقتصاد و جیب مردم کرد که زیر این فشار له 
نشوند. وضع جامعه به گونه ای است که باید یک آسیب شناسی در قبال اجرای 
طرحها صورت پذیرد. مرکز پژوهشهای مجلس در یک مطالعه ضمن استقبال از 
دونرخی شدن بنزین از این حقیقت سخن می راند که بنزین باید براساس سرانه 

خانواده ها تعلق گیرد.
موضوعی که به نظر می رسد اگر روی آن کار شود ممکن است به یک طرح 
اصولی ختم شود. این که مردم به حرفه شریف داللی در بازار آزاد روی آورند 
نکته ای است که نتایج زیانبار آن را دیده ایم و بنابراین به نظر معقول نمی رسد 
که به سیاق قدیم مردم را راهی جریان تقلب و بازار سیاه کنیم اما این را از مطالعه 
بپذیریم که مردم حقوقی دارند که باید در ازای گرانی ها به آنها کمک شود. فقیر 
و غنی هم بر نمی دارد. همه باید در این زمینه کاری کنند. واقعیت آن است که 
تعلق گرفتن سهمیه بنزین به افراد باعث می شود نتوان تاثیر واقعی افزایش قیمت 
را روی زندگی مردم مطالعه کرد. اما می توان به ازای هر فرد مبلغی به عنوان 
کمک هزینه بنزین به همه اقشار جامعه پرداخت. این مبلغ چون به صورت نقدی 
پرداخت می شود، می تواند خسارات ناشی از گران شدن بنزین را تا حدودی 

جبران کند تا به اقشار مختلف مردم آسیبی وارد نشود.
اگر خانواده به ازای تعداد اعضا از ظرفیتهای تولید و توزیع بنزین بهره ببرد دیگر 
بازار خودرو به صورت مصنوعی دچار التهاب نمی شود. به ازای آن بورس بازان 
بازار سیاه هم نمی توانند از دونرخی شدن بنزین به نفع خود سواستفاده کنند. چرا 
اضافه هزینه یک خودرو هشت سیلندر را باید خانواده ای بپردازد که از ناحیه 

گران شدن هزینه رفت و آمد بسیار متضرر شده است؟
خود هزینه جبرانی بنزین در بازار می تواند بازار را به نحوی گرم کند که افراد 
خانوارها زیان نبینند. با اندکی فکر و دقت در واقعیت بازار می توان به بهترین 

انتخابها رسید. مردم در سال آتی نباید متحمل رنج و زحمت بیشتری شوند.
email: Nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت

دادنامه
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱3 شعبه   ۹٧0۹۹۸66۵63003۸۵ کالسه  پرونده 
خانواده شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹٧0۹۹٧66۵6300۵۵4 خواهان : 
آقای مهدی میر دریکوندی فرزند هوشنگ به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم 
آباد خ وصال نبش بن بست فرزانه آپارتمان میر – خوانده : خانم نسترن اسدیان 

فیلی فرزند محمود به نشانی مجهول المکان – خواسته : مطالبه وجه بابت ....
به  هوشنگ  فرزند  دریکوندی  میر  مهدی  دادخواست  خصوص  :در  قاضی  رای 
مبلغ 000/000/4٧  مطالبه  به خواسته  فرزند محمود  فیلی  اسدیان  نسترن  طرفیت 
تادیه بدین توضیح که  تاخیر  انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت  به  ریال 
بانک  از سوی خوانده در  داشته است ضمانت تسهیالت دریافتی  اظهار  خواهان 
سامان را کرده ام و به موجب رسیده های پیوستی و سند حسابداری بانک سامان 
مبلغ خواسته را بدلیل عدم پرداخت اقساط از سوی خوانده از حساب بنده کسر 
گردیده است که خوانده علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی 
مدارک  به  عنایت  با  فلذا  است  نگردیده  ارسال  نیز  ای  الیحه  و  نگردیده  حاضر 
تقدیمی از سوی خواهان به شرحی که گذشت و عدم ارائه دلیلی از سوی خوانده 
ثابت  و  وارد  را  خواهان  دعوای  باشد  خواهان  خواسته  پذیرش  عدم  موجب  که 
دانسته و مستندا به مواد ٧0۹ -۱2۵٧ قانون مدنی و بند الف ماده ۹ قانون شورای 
حل اختالف مصوب ۱3۹4 و مواد ۱۹۸-۵۱۹-۵22 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱3٧۹ حکم بر محکومیت خوانده به مبلغ 
4٧/000/000 ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت اجرای حکم متناسب با شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و از باب قاعده تسبیب والضرر به پرداخت 64٧/۵00 ریال هزینه 
دادرسی و 20٧/000 ریال هزینه تعرفه خدمات قضایی در حق خواهان را صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل 
در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز   20 ظرف  سپس  و  مرجع  همین  در  واخواهی 

دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد .
 قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – سعید ساکی  

هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند  رسمی

آگهیموضوعماده3قانون
و ماده  13  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و 

ساختمانهای  فاقد  سند رسمی
 برابر  رای شماره ۱3۹٧603۱۸6030032۹3- ۱3۹٧/۸/26 هیات  موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در 
واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی 
آقای قربانعلی ایران منش فرزند نبی به شماره شناسنامه ۱۱36 صادره  از فومن  در 
قریه  پاسکیاب در ششدانگ یکباب خانه  و محوطه  به مساحت  ۱۱٧/٧۹ متر مربع  
پالک فرعی 664۵ از اصلی 43 مفروز مجزی  از پالک ۹4 و ۹٧  متصل به هم  از 
اصلی 43 واقع  در بخش  چهار  رشت  خریداری  از مالک رسمی  آقای  محمد 
اخوان  پاسکیابی محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در 
دو نوبت  به فاصله  ۱۵ روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  
صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار 
اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ 
رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به 
مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و 

عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
 رم الف:495۲– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  
دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹٧/۹/2۱ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱0/4/۹٧

آگهیحصروراثت
بشناسنامه 4۸3صادره دزفول درخواستی  پدر حاجی  نام  آقای عبدالرحمن محب 
۹٧0646/۱/۹٧ح  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
۹۵/6/۱٧دردزفول  درتاریخ  دزفول  3۱۸صادره  بشناسنامه  محب  حاجی  مرحوم 
محب  عبدالمجید  ازباال2-  متقاضی   -۱ عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه 
)پسران  2۱3دزفول  بشناسنامه  محب  عبدالحمید   -3 ۱۹4دزفول  بشناسنامه 
بشناسنامه  محاب  4۱2دزفول۵-معصومه  بشناسنامه  محاب  پروین  متوفی(4- 
بشناسنامه  محب  نسرین   -٧ ۱۸۵دزفول  بشناسنامه  محب  6-مهین  232دزفول 
متوفی( )دختران  223دزفول  بشناسنامه  محاب  عزت   -۸ ۱۹۹0۹٧0۹66دزفول 
تشریفات  باانجام  اینک  ثبت شد.  درشورا  والغیر.پرونده کالسه ۹٧0646/۱/۹٧ح 
داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  نشرآگهی ظرف یک  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان دزفول-محمدرضا عبدی دزفولی

آگهیدادنامه
پرونده کالسه۹٧0۹۹۸6۹46000٧۵3شعبه۱۸شورای حل اختالف اهواز)322سابق(
عبدالسیدی  عبدالنبی  شماره۹٧0۹۹٧6۹4600۱۵٧۱.خواهان:آقای  نهایی  تصمیم 
اهواز-اهواز-خیابان  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  فرزندرمیض  مالثانی 
نشانی. به  فرزندرحیم  پور  سعیداسمی  سپیدار-خیابان۸-پالک۱۵.خوانده:آقای 
عبدالنبی  آقای  درخواست  خواسته.درخصوص  خواسته.قرارتامین  خواسته:تامین 
خواسته  صدورقرارتامین  خواسته  پوربه  سعیداسمی  آقای  بطرفیت  عبدالسیدی 
مستندبه  درخواست  اینکه  نظربه  خوانده  ازاموال  ریال  میزان20/000/000  به 
جبران  تامین  باشد،خواهان  می  تاریخ۹6/۱2/24  چک،سفته،بشماره460۸۹4به 
موجبات  واریزلذا  مبلغ4/000/000ریال  فیش4444۸۱به  طی  احتمالی  خسارت 
صدورقرارفراهم است قاضی شورامستندابه مواد۱0۸و۱۱6و۱۱٧قانون آئین دادرسی 
مدنی قرارتامین خواسته به میزان فوق الذکرازاموال بالمعارض خوانده صادرواعالم 
وقابل  مرجع  دراین  اعتراض  قابل  ازابالغ  روزپس  ده  ظرف  نمایدقرارصادره  می 

اجرامی باشد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره3اهواز-حمیدرضامحمودی

آگهیمفقودی
برگ سبز و کارت سواری پژو 40۵GLXIبه رنگ نقره ای متالیک مدل ۱3۸۹به 
شاسی  ۱24۸۸3۵۹040شماره  موتور  ایران34-۹4۸ب22شماره  پالک  شماره 
شماره  به  جعفر  فرزند  جعفری  امراهلل  نام  NAAM۱۱CA4AK۹۹۸62۱به 

شناسنامه ۹46صادره از باغملک مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهیحصروراثت
بشناسنامه۱60۵صادره  پدرمحمدعلی  نام  بنی  طادی  غالمحسین  آقای 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازاهوازدرخواستی 
شهرکرددرتاریخ2 242٧صادره  بشناسنامه  بنی  طادی  محمدعلی  مرحوم  شادروان 
۱3۹٧/6/۵دراهوازاقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی بامشخصات 
شهرکرد)همسر  بشناسنامه33٧۱صادره  بنی  احمدی  فوق)پسرمتوفی(2-بلقیس 
متوفی(برحسب دادخواست۹٧0۵٧۸تقدیمی به شعبه3۵شورای حل اختالف مجتمع 
شماره2اهوازفقط والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی 
به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  شوراتقدیم  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی 

جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره۲اهواز

متنآگهی
فرزنداروجعلی  زاده  مهنازرحیم  خانم  متهم  اینکه  احضارمتهم.نظربه  آگهی 
متولد۱3۵۸شماره ملی 006٧۸٧۱۱2٧به اتهام کالهبرداری اینترنتی ازطرف این مرجع 
تحت تعقیب است وابالغ حضوری به واسطه مجهول المکان بودن ممکن نگردیده 
نامبرده  به  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  ماده۱٧4قانون  دراجرای  وسیله  است.بدین 
ابالغ می گرددتادر مورخ ۹٧/۱۱/2۹ساعت ۱۱جهت رسیدگی به اتهامش حاضر شود 

ودرصورت عدم حضوردروقت تعیین شده اقدام قانونی معمول خواهد شد
مدیردفتر شعبه 101دادگاه کیفری ۲شهرستان هندیجان –مهدی ذاکری

آگهیدادنامه
پرونده کالسه۹٧0۹۹۸6۹46000٧۵4شعبه۱۸شورای حل اختالف اهواز)322سابق(
عبدالسیدی  عبدالنبی  شماره۹٧0۹۹٧6۹4600۱۵٧2.خواهان:آقای  نهایی  تصمیم 
اهواز-اهواز-خیابان  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  فرزندرمیض  مالثانی 
فرزندعبداالمیربه  سمیرازرگانیان  سپیدار-خیابان۸-پالک۱۵.خوانده:خانم 
آقای  درخواست  خواسته.درخصوص  خواسته.قرارتامین  نشانی.خواسته:تامین 
صدورقرارتامین  خواسته  به  سمیرازرگانیان  خانم  بطرفیت  عبدالسیدی  عبدالنبی 
درخواست  اینکه  نظربه  خوانده  ازاموال  20/000/000ریال  میزان  به  خواسته 
جبران  تامین  باشدوخواهان  ۹6/۹/۱۵می  تاریخ  چک،بشماره۸66406به  مستندبه 
واریزلذاموجبات  مبلغ4/000/000ریال  فیش4444۸0به  طی  احتمالی  خسارت 
صدورقرارفراهم است قاضی شورامستندابه مواد۱0۸و۱۱6و۱۱٧قانون آئین دادرسی 
مدنی قرارتامین خواسته به میزان فوق الذکرازاموال بالمعارض خوانده صادرواعالم 
وقابل  مرجع  دراین  اعتراض  قابل  ازابالغ  روزپس  ده  ظرف  نمایدقرارصادره  می 

اجرامی باشد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره3اهواز-حمیدرضامحمودی

آگهیدادنامه
دادنامه:646-تاریخ:۹6/۹/22-مرجع  پرونده:۱30/4/۹6ح-شماره  شماره 
رسیدگی:شورای حل اختالف شهرستان آبادان.خواهان:عبدالرسول رایگان باوکالت 
مبارزطبقه  خیابان  روبروی  نشانی:خرمشهر-40متری  به  ساکی  فتلی  سیامک 
المکان  نشانی:مجهول  به  معاوی  طالیی.خوانده:مصطفی  ستاره  رستوران  فوقانی 
آبادان  اختالف  حل  شعبه4شوراهای  ابتدابه  وجه.گردشکار:پرونده  خواسته:مطالبه 
ارجاع وبه کالسه۱30/4/۹6ح به ثبت رسیده واعضاء محترم این شعبه پس ازتبادل 
نظروجری تشریفات واقدامات قانونی نظریه خودرااعالم نموده اند.پس ازبررسی 
پرونده ورسیدگی های الزم ختم رسیدگی رااعالم وبشرح آتی مبادرت به صدوررای 
عبدالرسول  آقای  خواهان  دادخواست  شورا:درخصوص  قاضی  نماید.رای  می 
رایگان باوکالت سیامک فتلی ساکی به طرفیت خوانده مصطفی معاوی به خواسته 
الزام خوانده به پرداخت مبلغ یکصدوبیست میلیون ریال بااحتساب جمیع خسارات 
باتوجه به محتویات  قانونی اعم ازهزینه دادرسی وتاخیرتادیه تازمان صدورحکم 
وباتوجه  وخوانده  خواهان  قراردادفیمابین  پرینت  مصدق  کپی  ازجمله  پرونده 
دستگاه  یک  فروش  به  اقدام  داشته  بیان  طورخالصه  به  که  خواهان  اظهارات  به 
مقدارثمن  خوانده  نمودواینکه  خوانده  پالک۱۱2۱۵به  به  تویوتاسواری  خودروی 
پرداخت  وحاضربه  نکرده  راپرداخت  خواسته  درستون  مندرج  میزان  به  باقیمانده 
است  نموده  رسیدگی  تقاضای  خواسته  ستون  شرح  باشدوبه  مذکورنمی  وجه 
وباتوجه به اینکه خوانده در جلسه رسیدگی حاضرنگردیده لذاشورادعوی خواهان 
راواردتشخیص داده ومستندابه ماده۵۱۹و۵22 قانون آیین دادرسی مدنی و26۵قانون 
مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به مبلغ یکصدوبیست 
میلیون ریال وخسارت وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه ومبلغ۱/۵۸۵/000ریال بابت 
وظرف  غیابی  صادره  گردد.رای  می  صادرواعالم  خواهان  درحق  دادرسی  هزینه 
مرجع وظرف  درهمین  واخواهی  قابل  به خوانده  واقعی  ابالغ  از  روزپس  بیست 

بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان آبادان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان آبادان-سیداحمدرجائی خواه

متنآگهی
چکنی  اسمعیل  امین  آقای  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
فرزندعلیرضا-خواهان آقای محمد سلیمانی بوانی دادخواستی به طرفیت خوانده 
الذکربه خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره  فوق 
شهرستان  حقوقی  عمومی  6دادگاه  ۹60۹۹۸6۱۱0۹0۱2۸۵شعبه  کالسه  پرونده 
اهوازثبت ووقت رسیدگی مورخ ۱3۹٧/۱2/۵ساعت ۱0:30تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده٧3قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی 
مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ  پس  ماه  یک  گرددتاخوانده ظرف  می 
وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
مدیردفتر شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان اهواز-نظری نژاد

آگهیدادنامه
شهرستان  اختالف  حل  کالسه۹٧0۹۹۸٧0٧۸300266شعبه3شورای  پرونده 
صفرتختی  شماره۹٧0۹۹٧٧0٧۸3006۵۹.خواهان:آقای  نهایی  تصمیم  دزفول 
پالک2۱. قارم  شهیدان  کوچه  قاضی  نشانی:دزفول-خیابان  پورفرزنداحمدبه 
ها:  المکان.خواسته  مجهول  نشانی  به  آذرآهوئی  بی  بی  خوانده:آقای 
قاضی  رای  بابت.   وجه  دادرسی2-مطالبه  هزینه  ۱-اعسارازپرداخت 
بی  پوربه طرفیت خوانده،خانم  شورا:درخصوص دعوی خواهان،آقای صفرتختی 
بی آذرآهوئی به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت تعهد کتبی خوانده 
به خواهان درپرونده مطروحه درشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دزفول به شماره 
بایگانی ۹۱0۱۸0ومطالبه کلیه خسارات دادرسی و خسارت دیرکرد.باتوجه به شرح 
اظهارات خواهان دربرگ دادخواست وجلسه رسیدگی وبا درنظر گرفتن روگرفت 
برابربا اصل صورتجلسه تنظیم شده درنزد ریاست محترم وقت دادگستری دزفول 
به  خوانده  صریح  تعهد  وموید  خواهان  ادعای  وصحت  درستی  دهنده  نشان  که 
پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال به خوانده می باشد وبا لحاظ این که خوانده با 
وجود نشر آگهی درجلسه رسیدگی حاضر نشده والیحه ای نیز ارسال ننموده ودلیل 
پذیرش  با  بنابراین شورا  ننموده است  ارائه  مخالفی هم دربرابرمستندات خواهان 
ادعای خواهان،به استناد مواد264و2۹2قانون مدنی و مواد ۱۹۸َ،۵۱۹،۵22قانون آیین 
دادرسی مدنی،رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال ،بابت 
اصل خواسته وهمچنین به پرداخت خسارت دیرکرد،برابر شاخص بانک مرکزی 
برابر تعرفه ،درحق  تاروز پرداخت و هزینه دادرسی  تقدیم دادخواست  از هنگام 
نماید رای صادره غیابی است وظرف بیست روز پس  خواهان ،صادرواعالم می 
ازابالغ واقعی،قابل واخواهی درهمین مرجع وسپس ظرف مدت بیست روز،قابل 
در  است.همچنین  دزفول  )حقوقی(شهرستان  عمومی  های  نظردردادگاه  تجدید 
صورتجلسه  موجب  به  را  شده  مطرح  اعسار  ،دعوی  خواهان  دعوی  خصوص 
دادرسی  آیین  ماده۱0٧قانون  بندب  استناد  به  بنابراین  است  نموده  پیوستی مسترد 
مدنی،قراررددعوی خواهان صادراعالم می شود رای صادره به استناد مفهوم مخالف 

بند یک ماده 26قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقالب قطعی است.
شعبه 3شورای حل اختالف شهرستان دزفول

متنآگهی
برهمن  /خانم محمود  آقای  به  ودادخواست وضمائم  ابالغ وقت رسیدگی  آگهی 
حویزاوی  آقای/عبدالنبی  –خواهان  فرزند صمصام  باورصاد  وعلی  رحمن  فرزند 
و  برهمن  ومحمود  باورصاد  علی  آقایان  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  فرد 
این شعبه  به  که  مطرح  تنظیم سند رسمی  به  الزام  به خواسته  باورصاق  صمصام 
و۹٧0۹۹۸6۱۱0۵004  ۹٧0۹۹۸6۱۱0۵00۱۸3 کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع 
ثبت  اهواز  شهرستان  حقوقی  عمومی  ۵4بایگانی۹٧0۱۹۵و۹٧0۵۱0شعبه2دادگاه 
ووقت رسیدگی مورخ ۱3۹۸/۱/24ساعت۱0:00تعیین که حسب دستوردادگاه طبق 
موضوع ماده٧3قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  برهمن  ومحمود  باورصاد  علی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گرددتا خواندگان علی باورصادو محمودبرهمن پس 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضرگردند.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان اهواز-حالج پور

آگهیحصروراثت
ازماهشهردرخواستی  بشناسنامه۵63صادره  پدرکریم  نام  آقای/بانوشیرزادزرگری 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم کریم زرگری 
بشناسنامه 33٧۸صادره ماهشهر درتاریخ ۹٧/۹/۱۸دراهوازاقامتگاه غیردائمی فوت 
زرگری  فرزندمتوفی(2-سیمین  فوق)  بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه 
بش بشناسنامه662ماهشهر4-شیوازرگری  زرگری  بشناسنامه62۸ماهشهر3-پروین 
افتخارمقدم  فاطمه  متوفی(۵-خانم  اناث  ناسنامه۱۹40662۱4۱ماهشهر)فرزندان 
قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک  بشناسنامه30۵ماهشهر)زوجه 
نامه  داردیا وصیت  اعتراض  نمایدتاهرکس  نوبت آگهی می  مراتب مزبوررادریک 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف)٧۵۸/۱6(
رئیس شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهر

اسیدی  گازهای  از سوزاندن  با هدف جلوگیری 
در مشعل های پاالیشگاه، نخستین واحد بازیافت 

گوگرد فاز ۱۳ در مدار بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
نفت و گاز پارس، مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس 
جنوبی با اعالم این خبر گفت: ردیف اول واحد 
۱۰۸ بازیافت گوگرد پاالیشگاه فاز ۱۳ با تالش 
شبانه روزی نیروهای متخصص در بخش کارفرمایی 
و پیمانکار این بخش شرکت نیرپارس )گروه مپنا( 

عملیاتی شد و با ارسال ۶ تن بر ساعت گاز اسیدی 
به کوره واکنش در مدار تولید قرار گرفت.

بازیافت گوگرد  اینکه واحد  با بیان  پیام معتمد 
در  زیست محیطی  مهم  واحدهای  از  یکی 
طرح های پاالیشگاهی به شمار می رود و در فاز 
ردیف های  همراه  به  مناسب  برنامه ریزی  با   ۱۳
افزود:  رسیده  بهره برداری  به  گاز  شیرین سازی 
دوم  و  اول  ردیف های  اسیدی  گاز  هم اکنون 
شیرین سازی پاالیشگاه فاز ۱۳ به مقدار ۲۵ تن 

بر ساعت با غلظت ۲۰درصد سولفید هیدروژن 
به واحد ۱۰۸ بازیافت گوگرد این پاالیشگاه ارسال 

می شود.
گوگرد   ،۱۳ فاز  توسعه  طرح  مجری  گفته  به 
استحصال شده از این واحد نقش بسیار مهمی در 
حذف آثار مخرب زیست محیطی و کاهش آلودگی 

هوا ایفا می کند.
گوگرد  بازیافت  واحدهای  تکمیل  با  افزود:  وی 
پاالیشگاه فاز ۱۳، ظرفیت تولید گوگرد در این 

افزایش  روز  در  تن  حداکثر ۴۰۰  به  پاالیشگاه 
می یابد.

بر اساس این گزارش، طرح توسعه فاز ۱۳ به منظور 
برداشت روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز غنی از 
میدان پارس جنوبی طراحی شده و با اتمام توسعه 
آن روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز شیرین، ۷۵ 
هزار بشکه میعانات گازی، ۴۰۰ تن گوگرد و ساالنه 
یک میلیون تن اتان و یک میلیون تن پروپان و 

بوتان، تولید خواهد شد.

نخستینواحدبازیافتگوگردفاز13راهاندازیشد

خطر كمبود بسته بندی محصوالت 
پتروشيمی منتفی شد

تولید  رکورد  ها،  تحریم  آغاز  با  همزمان 
فرمالدئید«  »اوره  پتروشیمیایی  محصول 
تا  شده  شکسته  پتروشیمی  صنعت  در 
بسته بندی  کسری  و  کمبود  خطر  عمال 
محصوالت پتروشیمی و پلیمری در شرایط 

تحریم منتفی شود.
نیوز،  انرژی  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
غیرقانونی  تحریم های  آغاز  با  همزمان 
پتروشیمی  و  نفت  صنایع  علیه  آمریکا 
بسته بندی  کمبود  و  کسری  مشکل  ایران، 
فرآورده های  و  پتروشیمی  محصوالت 

پلیمری کشور منتفی شد.
آبان ماه امسال و همسو با آغاز تحریم ها، 
اوره  پتروشیمیایی  محصول  تولید  رکورد 
آبان،  طوری که  به  شد  شکسته  فرمالدئید 
پتروشیمی اهتمام جم در بین کل مجتمع 
های پتروشیمی باالترین تحقق برنامه تولید 
بوده و در هشتمین ماه امسال امکان تحقق 
شده  محقق  تولید  برنامه  درصدی   ۱3۸

است.
عالوه بر این در طول هشت ماهه نخست 
تولیدی  برنامه  درصد   ۱۱3 حدود  امسال 

در  و  شده  محقق  پتروشیمی  مجتمع  این 
این مدت حدود 2۵ هزار تن محصول در 

پتروشیمی اهتمام جم تولید شده است.
الیسنس  تحت  جم  اهتمام  پتروشیمی 
تولید  ظرفیت  از  ایتالیا  آلدر  شرکت 
ساالنه حدود 4۸ هزار تن فرمالین و اوره 
فرمالدئید برخوردار بوده و تولید محصول 
اوره فرمالدئید عمال تکمیل کننده زنجیره 
ارزش اوره و متانول در صنایع پتروشیمی 

کشور است.
درصد   60 حاوی  رزین  فرمالدئید«  »اوره 
فرمالین و 2۵ درصد اوره بوده و در ساخت 
در  همچنین  و  دارد  کاربرد  مالمین  رزین 
افزایش  جهت  نیز  اوره  تولید  واحدهای 
خاصیت  کاهش  و  مکانیکی  مقاومت 

سوزانندگی اوره استفاده می شود.
شرکت پتروشیمی اهتمام جم به عنوان یک 
برند معتبر در زمینه تولید پالت پالستیکی، 
فیلم سه الیه FFSو UFC۸۵ )کیسه های 
و  پتروشیمی  محصوالت  بندی  بسته 
پلیمری( در فاز یک منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس )عسلویه( احداث شده است.

آغاز طرح بزرگ »ناب« برای توليد 
همزمان آب و برق 

تولید  منظور  به  »ناب«  طرح  اجرای 
همزمان آب و برق در مقیاسی گسترده در 
جنوب کشور، با گذشت 4 سال از طرح 
اولیه، با انجام کارهای مهندسی و تکمیل 
کارهای مطالعاتی در آستانه عملیاتی شدن 

قرار گرفته است.
قرارگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمد،  سعید  االنبیاء،  خاتم  سازندگی 
االنبیاء  خاتم  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
و  نیروگاه  احداث  محل  از  بازدید  در 
چابهار  در  ناب  طرح  آب شیرین کن های 
گفت: فاز اول طرح ناب با هدف تأمین آب 
استان های شرقی کشور  و صنعت  شرب 
طرح  مدیر  می شود.  عملیاتی  زودی  به 
خاتم االنبیاء)ص(  سازندگی  قرارگاه  ناب 
هم در این بازدید با اشاره به تأکید رهبر 
معظم انقالب بر اجرای طرح ناب گفت: 
هدف از اجرای کریدور شرقی این طرح، 
در سه  مترمکعب  میلیون   2 روزانه  تولید 

فاز تا افق ۱420 است.
 اسدی افزود: هم اکنون برای اجرای فاز 
متر  هزار   ۸00 ظرفیت  با  طرح  این  اول 

مکعب در روز تأمین مالی و برنامه ریزی 
الزم با مشارکت بخش خصوصی صورت 
گرفته است و تا سال ۱403 پس از تأمین 
خراسان  و  بلوچستان  و  سیستان  آب 
مقدس  مشهد  به  شیرین  آب  جنوبی، 

خواهد رسید.
از  استفاده  با  برق  و  آب  همزمان  تولید 
در سراسر  یا خورشیدی  فسیلی  سوخت 
مؤثر  تکنولوژی  یک  به عنوان  جهان 
تولید  و  برق  تولید  راندمان  افزایش  در 

همزمان آب مورد نیاز شناخته می شود. 
چندسالی است این رویه مؤثر در ایران نیز 
مورد توجه قرار گرفته و سرمایه گذاری 
خلیج  از  آب  انتقال  در  بخش خصوصی 
فارس و دریای عمان را برای شیرین سازی 
و تأمین نیاز صنایع و بعضًا تولید همزمان 
برای  تولیدی  حرارت  از  استفاده  و  برق 
اینک  هستیم.  شاهد  آب  شیرین سازی 
سال   4 گذشت  با  »ناب«  طرح  اجرای 
مهندسی  کارهای  انجام  با  اولیه،  از طرح 
آستانه  در  مطالعاتی  کارهای  تکمیل  و 

عملیاتی شدن قرار گرفته است.
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زیان غیرقابل جبران کدگذاری جزیره ای

* حسین پاریاب

بر  منطبق  زیرساخت  ایجاد  از  غافل  ها  شرکت  و  ها  سازمان  برخی 
استانداردهای جهانی، چاره کار را فقط در وضع قوانین دنبال می  کنند یا 
به توسعه کدگذاری های جزیره ای دامن می زنند. این موضوع زیان غیرقابل 

جبرانی برای مدیریت زنجیره کاال در کشور برای دولت به همراه دارد.
بنگاه های اقتصادی فارغ از ماهیت تولیدی یا خدماتی خود برای دستیابی 
به اهدافشان ناگزیر به استفاده از کاال در زنجیره تامین خود و بر این اساس 
محتاج سیستم های مدیریت اطالعات هستند.سیستم های اطالعاتی برای 
مدیریت زنجیره تامین به اطالعات مطمئن و موثق از کاال نیاز دارند. بدون 
در اختیار داشتن یک بانک اطالعاتی باکیفیت و استاندارد هیچ سیستمی قادر 

به مدیریت زنجیره تامین نخواهند بود.
 درواقع به جای حل مشکل و کاهش هزینه ها توسط سیستم، هزینه های 
جدیدی نیز به هزینه های قبلی اضافه می شود.اکنون برخی شرکت های 
نرم افزاری که مدعی توسعه سامانه های مدیریت اطالعات هستند بدون 
در نظر گرفتن اهمیت اطالعات اصلی اقالم کاالیی، سیستم های اطالعاتی 
را با داده های غیراستاندارد تحویل مشتریان خود می  دهند. ازجمله این 
بنگاه ها که در این دام گرفتارشده اند می توان به برخی شرکت های فعال 
در حوزه تامین قطعات خودرو اشاره کرد. این شرکت ها در حال استفاده 
از سیستم هایی اند که هیچ استانداردی را در امر شناسایی قلم کاال رعایت 
نمی کند و این اتفاق در آینده نزدیک موجب بروز 2 مشکل جدی و اساسی 

در آنها می  شود.
 نخست، تولید شناسه متفاوت برای اقالم یکسان به دلیل رعایت نکردن 
یک قالب استاندارد در شناسایی و دوم، ناتوانی در مدیریت منابع تامین خود 
به دلیل تشکیل بانک های اطالعاتی جزیره ای.در آینده ای نه چندان دور این 
بنگاه ها صاحب جزیره های اطالعاتی پرهزینه  و بی فایده  مملو از اطالعات 
غلط، تکراری و بدون قابلیت در ایجاد ارتباط با دیگران می شوند و سایر 
بانک های اطالعاتی مرجع نیز امکان ایجاد هیچ فرایند مکملی مانند رهگیری 

و ردیابی اقالم و غیره را ندارد.
بنگاه، بخشی  از آن درون  تامین اشاره می شود، بخشی  به زنجیره  وقتی 
در خارج بنگاه و داخل کشور و بخشی نیز خارج از کشور است.از یک 
 سو استانداردسازی کدینگ کاال برای ورودی و خروجی سیستم ها باید 
در نظر گرفته شود و از سوی دیگر برای برقراری ارتباطات بین المللی یا 
دیده شدن در سامانه های معرفی محصول باید استانداردها رعایت شود.

بر  تامین  بر کدینگ کاال، کدگذاری سایر موجودیت های زنجیره  عالوه 
اساس استانداردها برای تبادالت و تراکنش های مالی اهمیت ویژه ای دارد. 
استانداردهای شناسایی منحصربه فردی برای هر یک از این موجودیت ها 
مانند موقعیت های مکانی، اشخاص حقیقی یا حقوقی، دارایی ها اسناد و غیره 
در سطح بین الملل ایجاد شده است. استفاده از این کدها در تجارت می تواند 
زبان مشترکی برای طرف های تجاری ایجاد کرده و هزینه های ثبت دوباره 

اطالعات را کاهش دهد.
کدگذاری جزیره ای فقط برای جامعه محدودی از یک کسب  وکار قابل  فهم 
است و سایر اعضای زنجیره برای استفاده از اطالعات یک موجودیت در 
فرآیندهای کسب  وکار خود نیاز به کدگذاری دوباره آن خواهد داشت. این 
موضوع عالوه بر ایجاد هزینه و زمان موجب ضعف در شفافیت و ردیابی 

و رهگیری می شود.
درحالی که بیشتر سازمان های قانونگذار در کشورهای پیشرفته جهان قوانین 
سفت و سختی برای جلوگیری از ورود کاالی جعلی، تقلبی و قاچاق به 
زنجیره تامین وضع کرده و از این استانداردها به عنوان زیرساخت استفاده 
کرده اند، برخی سازمان ها و شرکت ها همچنان از ایجاد زیرساخت منطبق 
بر استانداردهای جهانی غافل بوده و چاره کار را فقط در وضع قوانین دنبال 
می  کنند یا به توسعه کدگذاری های جزیره ای دامن می زنند. این موضوع 
زیان غیرقابل جبرانی برای مدیریت زنجیره کاال در کشور برای دولت به 
همراه دارد.یکی از مهمترین استانداردها برای ایجاد زبان مشترک و تسهیل 
تجارت در سطح بین المللی استانداردهای جی.اس۱ است که در بیش از 
۱۵0 کشور جهان در حال استفاده بوده و روزبه روز بر وسعت کاربرد آن 
اضافه می شود.سازمان ملل، سازمان جهانی تجارت )دبلیو.تی.او(، سازمان 
جهانی گمرک )دبلیو.سی.او( و اتحادیه جهانی پست )یو.پی.یو( از همکاران 
سازمان جهانی جی. اس۱ برای تسهیل تجارت و ایجاد زبان مشترک در 

کسب وکارهای الکترونیکی به شمار می روند.

ایران خودرو قیمت جدید محصوالت
 خود را اعالم کرد

خودرو یکی از محصوالتی بود که طی چندین ماه گذشته و بخصوص در 
تابستان همگام با نوسانات نرخ ارز قیمت های عجیب و غریبی را در بازار به 

ثبت رساند و اعتراضات زیادی را با خود به همراه داشت.
خودروسازان که ابتدا برنامه های فروش خود را متوقف کرده بودند، بعد 
از گذشت مدتی تصمیم به ثبت نام اینترنتی چند ده هزارتایی محصوالت 
خود آن هم بدون اعالم قیمت نهایی و تنها با دریافت مقداری وجه به 
عنوان پیش پرداخت گرفتند. مورد عجیب دیگر این ثبت نام ها که با استقبال 
نسبتا خوبی نیز مواجه گردید، تاریخ تحویل بلند مدت آن ها بود که حتی 
تابستان ۹۸ را نیز می شد در لیست های منتشر شده از سوی خودروسازان 
مشاهده کرد.با وجود گذشت ماه ها از زمان ثبت نام اما فروشندگان و وزارت 
صنعت همچنان از اعالم قیمت نهایی خودروهای خریداری شده امتناع 
می ورزیدند و هر از چند گاهی نیز شایعه جدیدی در فضای مجازی پیرامون 
این موضوع منتشر می شد که یکی پس از دیگری توسط نهادهای مربوطه 

تکذیب می گردید.
در نهایت اما وزارت صنعت اعالم کرد که قیمت گذاری باتوجه به حاشیه 
بازار انجام خواهد گردید و خودروساز موظف است که محصوالت خود 
را پنج درصد کمتر از حاشیه بازار قیمت گذاری نماید. دیروز و باگذشت 
چند هفته پس از اعالم این خبر، شرکت ایران خودرو با انتشار چند بیانیه 
قیمت جدید برخی از محصوالت خود را اعالم کرد.این قیمت ها از این 
پس در تمام بخشنامه های فروش این خودروساز از جمله فروش ویژه 
دی ماه اعمال خواهد گردید و کسانی که پیش از این جهت دریافت این 
خودروها ثبت نام کرده  بودند نیز مشمول همین قیمت گذاری ها خواهند 
گردید. براساس گفته های امروز وزیر صنعت طی روزهای آتی قیمت دیگر 

محصوالت ایران خودرو و سایپا نیز متعاقبا اعالم خواهد شد.

نگاه روز

هشدار بانک مرکزی نسبت به 
اجاره حساب یا کارت بانکی

بانک مرکزی با هشدار نسبت به اجاره حساب یا کارت 
براساس قوانین و مقررات جاری،  بانکی اعالم کرد: 
مسئولیت همه تراکنش ها و مبادالتی که از طریق حساب 

و کارت بانکی انجام می شود برعهده دارنده آن است.
به گزارش زمان، روابط عمومی بانک مرکزی دیروزاعالم 
کرد، به تازگی مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره 
کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون 
از جمله کانال ها و گروه های فضای مجازی مطرح می 
شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی 
شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می 
شود. »با توجه به اینکه افتتاح حساب و دریافت کارت 
برای همه به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب، 
تنها برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار 
مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که 
برای گریز از عواقب فعالیت های خالف قانون، مسئولیت 
آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره 
دهندگان می کنند.« براساس قوانین و مقررات جاری، 
مسئولیت همه تراکنش ها و مبادالتی که از طریق حساب 
و کارت بانکی انجام می شود برعهده دارنده آن است 
و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع 
قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل پذیرش نیست. 
بانک مرکزی به همه مردم توصیه کرده است: تحت 
هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را 
با هیچ مبلغی نپذیرند تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت 
های خالف قانونی که از طریق حساب ها یا کارت های 

بانکی اجاره ای انجام می شود در امان باشند.

ارایه خدمات بیمه ای آنالین
 در بیمه دات کام

وسعت صنعت بیمه و گره عمیق مردم با خدمات این 
صنعت، افق روشنی پیش روی خدمات آنالین در این 

حوزه را نمایان کرده است. 
به گزارش زمان، دسترسی آسان، قیمت مناسب، امکان 
مقایسه قیمت بین شرکت های بیمه گر مجاز و خرید 
مطمئن از مزیت های شاخص این مدل کسب و کار 
است. بیمه دات کام از ابتدا فعالیت خود را با مشارکت 
کارگزاری رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
آغاز کرد و در حال حاضر دارای مجوزهای انجمن 
کسب و کارهای اینترنتی، اینماد و مرکز فناوری رسانه 
های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.

مدیرعامل شرکت بیمه دات کام در نشستی با اشاره 
ورود  گفت:  بیمه  صنعت  در  تی  آی  وضعیت  به 
استارت آپ ها باعث شد اتفاقات جدیدی در این صنعت 
بیفتد.شریفیون یادآور شد:رقابتی ترین قیمت ها در سایت 
بیمه دات کام قابل مشاهده هستند و یکی از شاخص 
ترین مزیت های رقابتی بیمه دات کام پلتفورم ارائه ی 
خدمات بیمه ای باشگاه های مشتریان است که بر اساس 
کارهای  و  کسب  مشتریان  های  باشگاه  اعضای  آن 
گوناگون از خدمات بیمه به صورت آنالین استفاده کنند. 
بنابر این گزارش همچنین از دیگر مزیت های رقابتی 
نرم افزار پنل سازمانی بیمه دات کام می باشد که در 
این نشست خبری از آن رونمایی شد. در این خدمت 
سازمان ها می توانند با در اختیار داشتن یک نرم افزار که 
بیمه دات کام برای آنها فراهم می کند، امور مربوط به بیمه 
ی کارکنان خود را به صورت گروهی به انجام برسانند.

به گفته مدیرعامل شرکت بیمه دات کام، این شرکت با 
برخی سازمان ها همچون دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر 
خدمات الکترونیک شهر در حال همکاری است و در 
حال حاضر ۵ نوع از رشته های بیمه ای شامل بیمه نامه 
شخص ثالث، بیمه نامه مسافرتی، بیمه نامه آتش سوزی، 
بیمه نامه زلزله و بیمه نامه موتورسیکلت توسط بیمه دات 

کام انجام میشود.

حضور پررنگ بانک سپه در 
عرصه های اقتصادی آذربایجان غربی

بانک سپه برای کمک به تحقق اهداف اقتصادی دولت 
مبنی بر رشد تولید و اقتصادی 2 هزار و ٧۱0 میلیارد 
ریال تسهیالت به بخش های مختلف اقتصادی استان 
آذربایجان غربی در هشت ماهه سال جاری پرداخت کرد.

به گزارش زمان، سید علی موسوی مدیر شعب منطقه 
آذربایجان غربی ضمن اعالم خبر فوق افزود: پرداخت 
تسهیالت بانک سپه به فعاالن اقتصادی در هشت ماهه 
سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 
20 درصد رشد نشان می دهد.وی تصریح کرد: از مبلغ 
کل تسهیالت پرداختی بانک سپه در استان آذربایجان 
غربی طی هشت ماهه نخست سال جاری هزار و 430 
میلیارد ریال آن به بخش بازرگانی و خدمات، ۵٧0 میلیارد 
ریال به بخش مسکن و ساختمان و 2۵0 میلیارد ریال آن 
به بخش های، معدن و صنعت کشاورزی اختصاص یافته 
است.مدیر استان آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت 
افزایش منابع و تأثیر آن بر باال رفتن توان تسهیالت دهی 
بانک برای کمک به تولید، تصریح کرد: منابع بانک سپه 
در استان آذربایجان غربی از مبلغ ۱0 هزار و 3٧۱ میلیارد 
ریال در پایان آبان سال گذشته به بیش از ۱3 هزار و ۹۹۹ 

میلیارد ریال در هشت ماه سال جاری رسید.

خبر

به  اشاره  با  رییس جمهور  علمی وفناوری  معاون   
علیرغم  گفت:  کشور،  در  اقتصادی  چالش های 
فروش  ولی  اقتصادی،  بخش های  در  مشکالت 
که  است  بسیار چشمگیر  دانش بنیان  شرکت های 
این امر نشان می دهد بخش های دانش بنیان جزو 

بخش های پویای کشور هستند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر سورنا ستاری 
دیروز در افتتاحیه نوزدهمین »نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن بازار« و »ششمین نمایشگاه 
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران«، افزود: 
اقتصادی، حجم  چالش های  و  مشکالت  تمام  با 
اقتصاد دانش بنیان به شدت در حال افزایش است.
دانش بنیان  شرکت های  فروش  اینکه  بیان  با  وی 
روند افزایش را نشان می دهد، اظهار کرد: این امر 
نشان می دهد که شرکتهای دانش بنیان بخش پویایی 
علم  پارک های  امروز  داد:  ادامه  هستند.ستاری 
وفناروی و مراکز رشد در دانشگاه ها توسعه یافته اند، 
ولی باید فناوری هایی که از سوی این شرکت ها 
تولید می شوند، به زندگی مردم وارد شده تا آنها از 
شیرینی و حالوت این فناوری ها بهره مند شوند.وی 
با بیان اینکه این دو نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه 
فناوری در کشور محسوب می شوند، خاطر نشان 
کرد: این دوره از نمایشگاه با همکاری و هماهنگی 
دو نهاد معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری 

و وزارت علوم برگزار شده و امیدواریم خروجی 
خوبی داشته باشند.

حمایت ۵۰ درصدی یارانه ای
 از فناوری های نو

تجاری سازی  و  نوآوری  معاون  صالحی،  پیمان 
معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری  نیز در 
افتتاحیه »نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و 
فن بازار« و »نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 
ساخت ایران«، گفت: در این دوره از نمایشگاه 3۵0 

شرکت حضور دارند و بیش از ۹ هزار مدل محصول 
تجاری سازی  و  نوآوری  کرده اند.معاون  ارائه  را 
معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری با اشاره به 
حمایت های معاونت علمی در این دوره از نمایشگاه، 
اظهار کرد: معاونت علمی ریاست جمهوری بخشی 
از هزینه خرید مراکز علمی و پژوهشی دولتی را بر 
اساس سطح بندی محصوالت پرداخت می کند.وی 
ادامه داد: محصوالت سطح اول که برای اولین بار در 
کشور تولید شده اند ۵0 درصد، سطح اول عادی 40 
درصد، سطح دوم 2۵ درصد، سطح سوم ۱0 درصد 

و سطح چهارم بدون حمایت خواهند بود.معاون 
علمی وفناوری  معاونت  تجاری سازی  و  نوآوری 
و سطح بندی  ارزیابی  داد:  ادامه  ریاست جمهوری 
محصوالت بر اساس سطح ذاتی فناوری و میزان 
می شود.صالحی  انجام  محصوالت  سازی  داخلی 
افزود: همچنین در نظر داریم تسهیالت لیزینگی ۸ 
تا ۱0 درصد را برای خریداران بخش خصوصی از 
محصوالت شرکت های دانش بنیان اختصاص دهیم. 
این لیزینگ توسط خط اعتباری 20 میلیارد تومانی 
صندوق  طریق  از  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
بیان  با  می شود.وی  پرداخت  نانو  فناوری  توسعه 
اینکه برای تشویق شرکت ها به فروش بدون یارانه 
معاونت و ارائه تخفیف مناسب به خریداران که 
مشمول حمایت ها نمی شوند هم ۱۵ میلیارد تومان 
تسهیالت وام با کارمزد کم توسط صندوق توسعه 
خریداران  گفت:  می شود،  پرداخت  نانو  فناوری 
می توانند »خریداران حقوقی خصوصی«، »موسسات 
آموزشی و پژوهشی«، »غیر انتفاعی«، »بیمارستان ها«، 
»آزمایشگاه های خدماتی و تحقیقاتی«، »شرکت های 
بنیان« و »شرکت های مستقر در پارک ها و  دانش 
مراکز رشد« باشند.وی افزود: با همکاری معاونت 
بین الملل  معاونت علمی و بخش  بین الملل  امور 
برای  بین المللی  بازار  داریم  بنا  علوم  وزارت 

فناوری های ارائه شده در نمایشگاه داشته باشیم.

دادنامه
پرونده کالسه ۹٧0۹۹۸3۸4420002٧ شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تصمیم نهایی شماره  

خواهان : آقای کیومرث فرجی فرزند امیر به نشانی چهارمحال و بختیاری شهرستان سامان ـ شهر سامان ـ بلوار جانبازان ک 
بن بست    خوانده : آقای ابوالفضل رنجبری باغستانی  فرزند حمزه به نشانی مجهول المکان 

خواسته : الزام به تنظیم سند خودرو 
به تاریخ ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت در وقت فوق العاده جلسه شعبه یک شورای حل اختالف شهر 
سامان بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل  و پرونده کالسه پیوست مفتوح و تحت نظر قرار دارد . با عنایت به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت ازخداوندمتعال  به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست آقای کیومرث فرجی فرزند امیر به طرفیت آقای ابوالفضل رنجبری باغستانی  فرزند حمزه به خواسته  
الزام به تنظیم سند خودرو ) تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به نقل و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو سمند  
LXبه شماره انتظامی ایران ٧۱ ـ ٧32 ب ۱۹ در دفتر خانه رسمی ( مقوم به یکصد میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی 
، نظر به اینکه جلسه رسیدگی در روزنامه های کثیراالنتشار درج و اعالم شده و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگی ، لذا دعوای مطروحه را وارد و تشخیص و با استناد به مواد ۱0 و 2۱۹ و 220 و 22۱ و 222و22۵ و23۸ و ۱30۱ 
قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر رسمی و انتقال خودروی مذکور به نام خواهان و پرداخت 
یک میلیون و نهصد و چهل و شش هزار ریال به عنوان   هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت 20 روز پس ازابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در دادگاه حقوقی سامان می باشد. ع 
قاضی شورای حل اختالف شعبه اول شهر سامان ـ مهرداد خدابخشی  

آگهی
مشخصات محکوم له  سید جواد نبوی نام پدر سید حسین نشانی استان مازندران شهرستان نوشهر میدان فردوسی دفتر وکالت بیت اهلل دیوساالر مشخصات محکوم علیه نام سید مهدی نبوی  فرزند  سید مرتضی نشانی 
آلمان شهر افترشیم  خیابان ویکتوریا ۱4 کد پستی 6۸٧23 پروین کردزاده  فرزند  نوروز مازندران نور ایزدشهر خیابان امام گلستان 6۵ مجتمع بهاران اولین ویال سمت راست 3 سید کاظم نبوی نام پدر سید مرتضی 
مشهد وکیل آباد زندان مرکزی وکیل آباد 4 سید رضا نبوی نام پدر سید مرتضی مازندران ایزدشهر گلستان 6۵ مجتمع بهاران اولین ویالی سمت راست ۵ سید سمیرا نبوی نام پدر سید مرتضی مشهد بلوار میثاق میثاق 

۸ خیابان رحمیه رحمانیه  2۹ شهید غالمی3/۱ ساختمان نیکیا طبقه 3 واحد ۱4 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له نام بیت اهلل دیوساالر ذکریا آدرس نوشهر خیابان فردوسی ضلع جنوبی میدان فردوسی وکیل سید جواد نبوی 

محکوم به بسمه تعالی به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره و شماره دادنامه مربوط۹٧0۹۹٧۱۹64200306 که به تایید شعبه  بیستم طی دادنامه به شماره ۹٧0۹۹٧۱۵۱٧300۹۹۹رسید محکوم علیهم  
محکومند به خلع ید  مشایی از دو دانگ از 6 دانگ یک دستگاه ویال واقع در شهرستان نور ایزدشهر خیابان امام گلستان 6۵ مجتمع بهاران به مساحت 360 متر مربع و مبلغ 2۹۵۵000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 

300.000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت محکوم به پرداخت می باشد 
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(2- ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر 
به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود)مواد ۸ و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي ۱3۹4(.4- خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه 
اجراي محکومیت مالي ۱3۹4( ۵- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده 2۱ قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱3۹4(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له 

یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱3۹4(  م. الف 3٧۵/۹٧
 مدیر دفتر شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی  صادقی

۷6 طرح فناورانه در نمایشگاه تستا رونمایی شد؛

فروشچشمگیرشرکتهایدانشبنیاندرشرایطبحرانهایاقتصادی

کانونعالی  مزد  کارگروه  رییس   
با  کشور  کار  اسالمی  شوراهای 
مزد  حداقل  طرح حذف  از  انتقاد 
برای کارگران روستایی، گفت:این 
طرح دقیقا نقطه مقابل فقرزدایی 
بین  فقر  ودر عین حال گسترش 

کارگران این مناطق است.
ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
گفتگوی  یک  در  توفیقی  فرامرز 
تهیه  به  واکنش  در  رادیویی 
برای  مزد  حداقل  »حذف  طرح 
برخی  توسط  روستایی«  کارگران 
نمایندگان مجلس گفت: متاسفانه 
شاهد  گذشته  سال  دو  یکی  طی 
رفتارهایی  و  انفعاالت  و  فعل 
گذاران  سرمایه  برخی  سوی  از 
تحت عناوین و قالب های مذهبی 
نادرست  و  نابهنگام  استفاده  و 
و  دین  اساسی  اصول  و  ارکان  از 
خیریه های  عنوان  تحت  مذهب 
نذر اشتغال منتسب به ائمه هستیم 
افراد دنبال می  این  و اهدافی که 
کنند مغایر با شرع و اصول قانون 
و  انسانی  رفتار  با  مغایر  و  اساسی 
نقطه مقابله فقرزدایی است.وی با 
توجیه طراحان  و  به دالیل  اشاره 
تهیه این طرح اظهار داشت: دالیلی 
که مطرح می شود هر چند به هیچ 
خوبی  باطن  و  ندارد  توجیه  وجه 

زیبایی  ظاهر  متاسفانه  اما  ندارد 
طرح  طراحان  متاسفانه  دارد. 
کارگران  برای  مزد  حداقل  حذف 
روستایی به مقاوله نامه های سازمان 
مزد  در خصوص  کار  المللی  بین 
حالی  در  می کنند  استناد  توافقی 
مقاوله  رعایت  از  نمی توان  که 
از  کارگران  از  حمایت  نامه های 
جمله تشکل یابی و حق اعتراض 
و  کرد  پوشی  چشم  اعتصاب  و 
مقاوله نامه های دیگر را اجرا کنند.

توفیقی با تاکید بر اینکه متاسفانه 

در کشور ما مقاوله نامه های سازمان 
بین المللی کار سلیقه ای اجرا می 
شوند افزود: در تمام مقاوله نامه ها 
و روش های تعیین حداقل دستمزد 
مولفه های  معموال  دنیا،  در  کارگر 
برای  مزد  حداقل  در  گذار  تاثیر 
به  بسته  مختلف  مشاغل  انواع 
وضعیت جغرافیایی و محل اجرای 
کسب و کار می تواند متغیر باشد 
حداقل  حذف  معنای  به  این  اما 
»حداقلی«  یک  بلکه  نیست  مزد 
تعیین  پایه  دستمزد  عنوان  به 

می شود و این مزد پایه در مشاغل 
یابد  افزایش  تواند  می  مختلف 
کند.رییس  پیدا  کاهش  اینکه  نه 
شوراهای  کانونعالی  مزد  کارگروه 
در  اگر  گفت:  کشور  کار  اسالمی 
کشورهای مختلف که مزد توافقی 
را اجرایی کردند بهینه یابی کنیم، 
اینگونه نیست که در برخی مشاغل 
دستمزدهای پایین تر از »حداقل 
مزد« پرداخت و از نیروی کار بهره 
کشی کنند، بلکه در این کشورها 
ایجاد  راستای  در  را  زیرساخت ها 

گذاری  سرمایه  جذب  و  اشتغال 
فراهم می کنند.این فعال کارگری 
حذف  طرح  اینکه  بر  تاکید  با 
روستاها  در  کارگری  مزد  حداقل 
مصداق عینی گسترش فقر به جای 
فقرزدایی است، افزود: از طرفی با 
اعالم تورم آبانماه ثابت شد که در 
هزینه  تر  برخوردار  کم  استانهای 
خیره   جهش  مراتب  به  زندگی 
کننده دارد و تورم در این مناطق 
است؛  برخوردار  مناطق  از  بیش 
با تمام  از طرفی حداقل دستمزد 
یک  به  حداکثر  ثابت  ردیف های 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می رسد 
کم  استان های  در  که  حالی  در 
برخوردار هزینه زندگی کمتر از ۲ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست، 
برخوردارترین  در کم  یعنی حتی 
 ۵۰ فقط  دستمزد  حداقل  استان 
درصد هزینه زندگی کارگر را تامین 
می کند. در این شرایط آیا روا است 
که چنین طرح هایی را در مجلس 
کلید بزنند؟ وی ادامه داد: ای کاش 
وکالی ملت بیشتر نگران معیشت 
زندگی کارگر بودند و طرحی را با 
فوریت برای بازنگری دستمزد سال 
جاری تهیه می کردند؛دستمزدی 
درصد   ۲۳ فقط  متاسفانه  که 

زندگی کارگر را تامین می کند.

گسترش فقر کارگران روستایی با تهیه »طرح حذف حداقل دستمزد«

صدور140میلیاردتومان
ضمانتنامهبرایصنایعکوچک

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اعالم کرد که از آغاز امسال تا پایان آذرماه، 
یک هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال ضمانتنامه برای صنایع کوچک صادر و تمدید شد.

به گزارش زمان از تارنمای صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، این صندوق از 
آغاز امسال تا پایان آذرماه، ۸۴ فقره ضمانت نامه به ارزش ۶۵۴ میلیارد ریال صادر و ۱۳۴ 

ضمانت نامه به ارزش ۷۷۱ میلیارد ریال تمدید کرد.
در این مدت ۲۶۸ میلیارد ریال ضمانت نامه اعتباری برای ایجاد واحدهای صنعتی و ۲۶۴ 
میلیارد ریال برای ضمانت نامه اعتباری سرمایه در گردش واحدهای صنایع کوچک صادر 
شده است.برپایه این گزارش، در ۹ ماهه امسال بانک سینا با ۲۷۹ میلیارد ریال، پست 
بانک با ۱۲۶ میلیارد ریال و بانک سپه با ۵۱ میلیارد ریال بیشترین ضمانت نامه را از این 

صندوق دریافت کردند
.همچنین در این مدت استان های کرمانشاه، فارس و خراسان جنوبی پیشتاز دریافت 
ضمانت نامه برای صنایع کوچک بوده اند.پیشتر مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک درباره نیاز این صندوق به افزایش سرمایه گفت: تاکنون بیش از ۶ برابر 
افزایش سرمایه  به  ادامه فعالیت،  برای  سرمایه صندوق، ضمانتنامه صادر شده است و 
نیاز فوری داریم.»محمدحسین مقیسه« افزود: در صورت افزایش نیافتن سرمایه، امکان 
محدودیت های جدید برای صدور ضمانتنامه وجود دارد؛ در حالی که در شرایط اقتصادی 

فعلی کشور باید حمایت از صنایع کوچک بیش از پیش در نظر باشد.

۹00میلیاردتومانتسهیالتاشتغال
روستاییپرداختشد

یک مقام مسئول با اشاره به انعقاد تمامی قراردادهای تخصیص اعتبارات اشتغال با متقاضیان 
گفت: در مرحله نخست و از منابع صندوق توسعه ملی،۹۰۰میلیارد تومان تسهیالت به ۱۹هزار 

و۵۱۴طرح اشتغال پرداخت شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اصغر نوراله زاده درباره جزئیات پرداخت تسهیالت اشتغال 
روستایی توسط صندوق کارآفرینی امید اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح اشتغال روستایی 
و عشایری از محل منابع ۱.۵ میلیارد دالر صندوق توسعه ملی در سال جاری، تاکنون ۷۵۰ 
میلیون دالر نزد چهار موسسه عامل سپرده گذاری شد که خوشبختانه تا پایان آذرماه، قرارداد 
۱۰۰ درصد اعتبارات مرحله نخست تخصیص منابع اشتغال صندوق توسعه، توسط صندوق 
کارآفرینی امید با متقاضیان اجرای طرح های اشتغال روستایی منعقد شده است.وی با بیان 
اینکه صندوق کارآفرینی امید به عنوان یکی از موسسات عامل مجری طرح اشتغال روستایی 
و عشایری، قرارداد ۱۰۰۰ میلیارد تومان طرح اشتغالزا را با متقاضیان منعقد کرده است، گفت: 
از این ۱۰۰۰ میلیارد تومان قرارداد منعقد شده، ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به متقاضیان 
پرداخت شده است.مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، درباره طرح های اشتغال معرفی شده 
برای پرداخت تسهیالت افزود: ۲۹ هزار و ۹۰۹ طرح اشتغال پس از تائیدیه های کمیته های 
فنی، برای پرداخت تسهیالت به صندوق ارسال شد که از این ۲۱ هزار و ۹۵۴ طرح با اعتبار 
هزار و ۲۴۲ میلیارد مورد تایید و تصویب قرار گرفت.وی گفت: تاکنون از مجموع قراردادهای 
منعقد شده، تسهیالت ۱۹ هزار و ۵۱۴ طرح اشتغال به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان پرداخت 

شده است . 



از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید 
به فردا داشته باش.

آلبرت انیشتن

سخن حکیمانه

آن کشیدم ز تو ای آتش هجران که چو شمع
 جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود

آیتی بود عذاب، انده حافظ بی تو
 که بر هیچ کش حاجت تفسیر نبود

امروز با حافظ

کتاب »صِد روسی« برای چاپ 
آماده می شود

شامل  روسی«  »صِد  کتاب 
خاطرات عبدالعلی یزدانیار از 
جانبازان دوران دفاع مقدس 
به زودی توسط نشر مجنون 
نشر  بازار  راهی  و  منتشر 

می شود.
مهرآبادی  رشیدی  میثم 
پژوهشگر و نویسنده دفاع مقدس در گفتگو با  مهر، 
شامل  روسی«   »صِد  عنوان  با  کتاب جدیدم  گفت: 
از جانبازان دوران دفاع  یزدانیار  خاطرات عبدالعلی 
نهایی است و  این روزها در حال ویرایش  مقدس 

بناست طی روزهای آتی به چاپ برسد.
وی افزود: با آقایی یزدانیار راوی این کتاب در مراسم 
رونمایی از کتاب »حاجی فیروز« )خاطرات یکی از 
دیده بان های جنگ( آشنا شدم. با توجه به تاکیداتی که 
دوستان و همرزمان ایشان برای بیان و ثبت و ضبط 
خاطراتش داشتند و همچنین اصرارهای من، گفتگو 
و مصاحبه هایمان آغاز شد. این رزمنده سال های دور 
خودداری  حماسه هایش  و  خاطرات  بیان  از  خیلی 
می کرد و به زحمت توانستم به او بقبوالنم که ذکر 

خاطراتش برای ثبت در تاریخ ضروری است.
را  خاطرات  از  بسیاری  گفت:  پژوهشگر  این 
کردم  سعی  و  کردم  دریافت  مکتوب  به صورت 
این کتاب  را ویرایش کنم. در  امانت داری آن ها  با 
صحبت از شهدای زیادی شد اما ناصر اصفهانی و 
سید یحیی ترابی سهم بیشتری بین این شهدا دارند 
و اتفاقاتی که برای این دو شهید رخ داد، بخش های 
مهمی از کتاب را تشکیل می دهد. این که راوی این 
کتاب یک رزمنده ساده است، نکته ای را به من و 
مخاطبان ادبیات دفاع مقدس گوشزد می کند و آن 
در  رزمندگان  خاطرات  انتشار  که  است  این  نکته 
هر سطحی، نشان می دهد هنوز گنج های زیادی در 
فرهنگ دفاع مقدس ناشناخته مانده و می شود جنگ 
تحمیلی را به تعداد همه رزمندگانش مورد کند و 
کاو قرار داد. در حال حاضر، نگارش خاطرات شهید 
مرتضی زهره وند و استاد روحانی نژاد از معلمان و 
دارم.  تالیف  دست  در  را  تبریزی  معروف  خیران 
همچنین دریافت خاطرات یکی از فرماندهان جنگ 
تحمیلی با محوریت عملیات برون مرزی از جمله 

فعالیت هایی است که در حال انجامش هستم.
رشیدی مهرآبادی در توضیح انتخاب نام کتاب گفت: 
»صِد روسی« نام خمپاره ای است که به وسیله گلوله آن، 
اتفاق مهمی رخ می دهد که شرح آن را می شود در 
کتاب، پیگیری کرد. اما به طور کلی، خمپاره صد، یکی از 
سالح های نسبتا دورزن، قوی و کشنده سال های جنگ 
بود. کتاب »صِد روسی« با ۱۱2 صفحه در حال ویرایش 

و آماده سازی برای انتشار توسط نشر مجنون است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

 »کلیله و دمنه« و »جنجال در عروسی« 
در جشنواره فیلم لبنان

دو فیلم »کلیله و دمنه« و »جنجال در عروسی« دو اثر 
در ژانر کودک و نوجوان در جشنواره فیلم »خانواده و 

کودک« لبنان نمایش داده می شود.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی 
و  خانواده  فیلم های  فستیوال  دوره  نخستین  فارابی، 
تا   ٧( تا ۱0 دی  آذر  از ۱6  بیروت  در شهر  کودک 
3۱ دسامبر( در حال برگزاری است و فیلم های »کلیله 

و دمنه« و »جنجال در عروسی« به نمایندگی از ایران در این رویداد حضور خواهند 
داشت.

فیلم  »کلیله و دمنه« تاکنون جایزه ویژه هیات داوران بخش سینمای کودک سیزدهمین 
از  را  داوران  هیات  ویژه  جایزه  عروسی«  در  »جنجال  فیلم  و  اورآسیا  جشنواره 
جشنواره های بین المللی فیلم های سه بعدی سئول کره جنوبی و جشنواره »استریو 

مدیا« بلژیک را دریافت کرده اند.

۸ سال دفاع مقدس گنجینه ای عظیم و گنجی گرانبهاست

آیین رونمایی از کتاب »گردان 40۹« و تقریظ سردار قاسم سلیمانی بر این کتاب با 
حضور رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و امام جمعه موقت تهران در 

فرهنگ سرای عترت برگزار شد.
آیین  تهران،  فرهنگی هنری شهرداری  زمان رسانه خبری سازمان  پیام  به گزارش 
رونمایی از کتاب »گردان 40۹« نوشته عبدالرضا مزاری و تقریظ سردار قاسم سلیمانی 
بر این کتاب، با حضور حجت االسالم سید محمدحسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت 
تهران، سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، »سردار یزدی« 
فرمانده سپاه محمد رسول اهلل )ص(، علی محمد سعادتی شهردار منطقه ۱2، سردار 
غالمرضا باغبانی فرمانده نیروی قدس در زاهدان، حجت االسالم شیرازی نماینده ولی 
فقیه در سپاه قدس، جمعی از رزمندگان و خانواده شهدا یکشنبه دوم دی ماه ساعت 

۱۸ در فرهنگ سرای عترت  برگزار شد.
سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نخستین سخنران این 
مراسم بود. وی با تقدیر از برگزارکنندگان این برنامه گفت: مقام معظم رهبری بارها 
تاکید کرده اند که صدای شهدا را به گوش مردم و آیندگان برسانید. شاید بزرگ ترین 
رسالت و ماموریتی که بر دوش ماست برگزاری چنین محافلی است. بازگو کردن 
بخش مهمی از آن واقعه در یک کتاب و تقدیر از شهدای یک گردان که کاری کردند 

کارستان. 
وی افزود: اگر حماسه کربال سینه به سینه نقل نمی شد، پس از گذشت این همه سال 
چیزی از آن باقی نمی ماند. جریان عظیمی که امروز در محور مقاومت در حال وقوع 
است را همین نقل سینه به سینه جان فشانی های شهدای ما رقم زده است. شهدایی 
که راهشان در امتداد عاشورا بود و حاال باید ریز به ریز بازگو شود. ۸ سال دفاع 
مقدس گنجینه عظیمی است که هر تکه آن گنجی گرانبهاست که نباید از ذره ای از 

آن چشم پوشی کرد.
رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پایان سخنان خود گفت: آنچه گردان 
40۹ را برای همه ما ارزشمند کرده است، برادری و همرزمی برادران شیعه و سنی در 
کنار یکدیگر است. این عظمت جنگ است. امروز به برکت خون شهدا همین گردان 
اگر پیروزی عظیمی محقق می شود اگر ترامپ یاوه گو امروز با خفت اعالم می کند که 
مجبور به عقب نشینی از خاک سوریه است، یعنی این جریان مقدس است و تک تک 

ما باید تالش کنیم تا این صدا خاموش نشود و این راه همچنان هموار باقی بماند. 

اکران »سوء تفاهم« از ۱۲ دی

فیلم سینمایی »سوء تفاهم« به کارگردانی احمد رضا 
به  معتمدی از ۱2 دی ماه در سرگروه سینما آزادی 

اکران در می آید.
به گزارش رسیده، با تصمیم شورای صنفی نمایش، 
فیلم سینمایی »سوء تفاهم« در ایام منتهی به جشنواره 

فیلم فجر اکران خود را آغاز خواهد کرد.
این فیلم ماجرای یک گروگان گیری است که در بستر 

طنز و طرح یک رابطه عاشقانه، ابهاماتی را در ذهن مخاطب ایجاد می کند و در نهایت 
با گره گشایی به یک موضوع مبتال به در جامعه مدرن امروز اشاره می کند.

»سوءتفاهم« که در جشنواره فجر سال گذشته در پنج رشته کاندیدای سیمرغ بلورین 
پژمان  زارعی،  مریال  بازی  با  که  است  معتمدی  احمد رضا  اثر  هفتمین  بود،  شده 
جمشیدی، هانیه توسلی، کامبیز دیرباز، مهدی فخیم زاده و اکبر عبدی پاییز ۹6 در 
یک منزل متروکه در خیابان طالقانِی تهران فیلمبرداری شد.پیش از این فیلم دیوانه ای 
از قفس پرید به کارگردانی احمدرضا معتمدی، سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره 

فیلم فجر را تصاحب کرده بود.

»پرویز« به شبکه نمایش خانگی آمد

فیلم سینمایی »پرویز« به کارگردانی مجید برزگر به شبکه 
نمایش خانگی آمد.

هنروتجربه نوشت:فیلم سینمایی »پرویز« به کارگردانی 
مجید برزگر، تهیه کنندگی سعید آرمند و بازی لوون 
هفتوان، محمود بهروزیان، ابوذر فرهادی، علی رامز و 

مهدی شیردل در شبکه نمایش خانگی عرضه شد.
فیلم »پرویز« داستان مردی پنجاه ساله است که همیشه 

با پدرش در شهرکی آرام زندگی کرده. وقتی پدر پرویز تصمیم به ازدواج می گیرد از 
او می خواهد خانه را ترک کند، پرویز ناگهان خود را در جهانی جدید و بیگانه می یابد. 
او تصمیم می گیرد به پدر و اهالی شهرک نشان دهد که نمی توانند به این آسانی او را 

از زندگی شان حذف کنند.لوون هفتوان بازیگر اصلی فیلم اسفند سال ۹6 درگذشت.
»پرویز« به همراه »ماهی و گربه« طوالنی ترین اکران سینمای بعد از انقالب را در گروه 
هنروتجربه داشته اند. این فیلم اولین بار در در سال ۱3۹3 در سینماهای گروه هنروتجربه به 
نمایش درآمد. اما این فیلم هم اکنون نیز در سینماهای هنرو تجربه در شهرهای مختلف به 

صورت پراکنده اکران می شود و هم چنان تماشاگران از آن استقبال می کنند.

خبر

مرضیه برومند، معتقد است، برای قصه گفتن باید 
قصه خودمان را بگوییم، کنجکاو باشیم و کتاب 

بخوانیم.
که  خود  بزرگداشت  مراسم  در  برومند  مرضیه 
شامگاه یک شنبه در کتابخانه ملی برگزار شد، با 
مطرح کردن این سوال که چگونه قصه بگوییم، 
گفت: من فکر نمی کنم که قاعده خاصی وجود 
و  است  غریزی  کاری  قصه گویی  باشد،  داشته 
اکتسابی نیست، باید از آغاز در ذات هنرمند وجود 
داشته باشد. درباره من این غریزه کنجکاوی توجه 
بازگو کردن آن چه به  به اطرافم بوده و  و دقت 
نظرم جالب بود. من در هشت سالگی اتفاقات 
تعریف می کردم. من  را  را می دیدم و قصه شان 
قصه های  دنبال  به  فضول  و  کنجکاو  هم  هنوز 
مردم هستم. من در دبستان گروه تئاتر داشتم و در 
سال های دبیرستان با حضور دوستی چون سوسن 
همیشه  من  کردم.  بیشتری  کارهای  تسلیمی، 
بازیگوش بودم، حتی در دانشگاه هم به شیطنت 

ادامه دادم و تا تعهد دادن هم رفتم.
شعر  دیوان  از  پر  ما  خانه  افزود:  کارگردان  این 
بود، از همان بچگی از طریق کتابخانه پدرم، با 
کتاب ها دوست شدم. مادرم هم باید ما را هر هفته 
به سینما می برد و اگر خودش نمی توانست، به 
یکی از آشنایان می سپرد و ما هیچ اتفاقی برایمان 
نمی افتاد. در ۱3 سالگی، اتفاق عجیبی افتاد، دبیر 
شیمی ما گفت کتابخانه راه بیندازیم و یک قوطی 
به ما داد که آن را پر از پول کنیم. ما از راه های 
مختلف پول جمع کردیم و حتی به زور از بچه ها 
و خانواده هایمان پول گرفتیم، وقتی قوطی پر شد، 
با راهنمایی خانم هاشمی کتاب ها را خریدیم و در 

کتابخانه چیدیم.
کتاب  یک  هفته ای  باید  ما  داد:  ادامه  برومند 
می خواندیم، در همین حال شیمی ما هم بهتر شد. 
ما به لطف خانم هاشمی، زنگ کتاب داشتیم، من 
در این کتاب ها، به سرزمین شان سفر کردم، دردها 
و رنج ها را لمس کردم و قصه پناهی شد که حرف 

بزنم و آرمان هایم را تصویر کنم. من هر چه ساختم 
به آن باور دارم، من به خیر و شر مطلق اعتقاد ندارم 
و در کارهایم، آدم تمام خوب و تمام بد ندارم. 
من شخصیت های کارهایی که کرده ام را همیشه 
دوست داشتم و به آن ها حق دادم، البته همیشه یک 

نفر بوده که کار درست را انجام بدهد. 
وی افزد: من هرگز در قصه هایم آب نبستم اما 
حاال که به عقب برمی گردم می بینم ریتم برخی 
مخاطبم  ندارم  دوست  من  بوده.  کند  کارهایم، 
را آزار بدهم، به همین دلیل حتی غمگین ترین 
موضوعات را غم آلود مطرح نکرده ام، من به آینده 
امیدوارم. من در جواب این سوال که چگونه قصه 
بنویسیم می گویم، هر کدام فقط باید قصه خودمان 
را بگوییم، این قصه حتما درست است و مخاطب 

دارد.
یاد  به  خواست  حاضران  از  پایان  در  برومند 
معلمش، خانم منظر هاشمی سیاهپوش، کف بزنند.
از  من  گفت:  منتقد  و  هنرمند  بارسقیان،  سرگه 
نسلی هستم که با عروسک های تلویزیونش بالید 
نوشت:  کیهان  روزنامه  سال 63  شد.  برومند  و 
»موش های ایرانی هم اکنون یکی از سریال های 
پربیننده کودکان ژاپنی، چینی و الجزایری است.« 
تلویزیون  عبوث  چهره  پیش تر  موش ها  این 
رنگ ندیده و جنگ دیده را جویده بودند؛ در سال 

60 در هیاهوی شعار »همه ایران را مدرسه کنیم«. 
پساانقالبی  یک دستی  آن  در  موش ها«  »مدرسه 
سال 60، موش هایی گونه گون داشت، تیپ هایی 
متفاوت با سالیق مختلف؛ کارگردانش می گفت 
کار ما قوی نیست اما در میان برنامه های فعلی 
تلویزیون کار خوبی است، خشک و جدی نیست، 
آموزش را از طریق طنز بیان می کند. در خاطره 
مادران و پدران کم سن و سال دهه شصت احترام 
فرزندان شان  برای  حاال  و  بود  ماندگار  برومند 
هنرهای  دانشکده  دانش آموخته  برومند.  مرضیه 
دست  به  را  موش ها  که  تهران  دانشگاه  زیبای 
کسانی مانند ایرج طهماسب، حمید جبلی، سیمین 
به  بعد  سال ها  که  سپرد  دیگرانی  و  معتمدآریا 

عروسک های تلویزیونی جان دادند. 
وی افزود: برومند خانه ای ساخت که در آن جوجه 
و گربه و سگ یک خانواده شده بودند، همزیستی 
مسالمت آمیزی که زیر سایه مادربزرگ شکل گرفته 
بود. با الهامی که برومند از خانه ننه حلیمه گرفت؛ 
که شوهرش  بندرانزلی  »بشم« حوالی  ده  مامای 
نطافت چی مجتمع های خزرویال بود. خانه ای به 
گفته احترام خانم برومند »پر از سگ و گربه و 
غاز و اردک و مرغ و خروسی و گاو« بود. خانه 
مادربزرگه در کالردشت آن وقت ها بکر، برپا شد، 
آن خانه رویایی، بیننده موش ندیده اما موشک دیده 

را آرام جان بود. در »خونه مادربزرگه« انسان در 
هیات عروسک وارد دنیای حیوانات شد، تجربه ای 
جدید که دیگر تکرار نشد. چنانکه در »الو الو من 
جوجوام« محصول سال ٧3 این عروسک ها بودند 

که وارد دنیای انسان ها شدند. 
بارسقیان به »زیزی گولو« اشاره کرد و ادامه داد: 
این عروسک در »قصه های تا به تا« موجود بی مثال 
در  بزرگ ها  آدم  آرزوهای  که  بود  بی مانندی  و 
زندگی روزمره را برآورده می کرد. یک سال مانده 
قهرمانی  ایران،  در  اصالحی  برآوردن جنبش  به 
که  بود  گرفته  جا  تلویزیون  قاب  در  عروسکی 
با وردی، آرزو را محقق می کرد، گویی نشانه ای 
از استیصال انسان شهرنشین در هیاهوی آهن و 
آدم بود. این تنها باری بود که کاراکتری از سوی 
برومند خلق می شد که مابه ازایی در جهان واقعی 
نداشت. موجودی که با فارسی سلیس خود نشان 
می داد کامال ایرانی است. زی زی گولو آرزوکننده را 
در موقعیتی قرار داد که تصمیم بگیرد، به او حق 
اختیار داد تا هر دو موقعیت را تجربه کند و آرزو ها 
برگشت پذیر شدند بی آن که در بازگشت، موقعیتی 

بد تر از آنچه هست در انتظارش باشد.
او در ادامه گفت: در سال ۹3، برومند از شهر واقعی 
به شهر خیالی موش ها بازگشت، »شهر موش ها 
موش هایی  بزرگ تر شدن  سال  2« حکایت 30 
است که زندگی امروزه دارند؛ با نسل جدیدی از 
موش های حاصل ازدواج آنان. در شهر موش ها 2 
یک »غیر«، »بچه گربه سفید« )پیشو( پیدا و توسط 
موش ها نگهداری می شود؛ اینجا گربه ها به دو گونه 
سیاه و سفید تقسیم می شوند؛ اسمشو نبر سیاه 
است و پیشو سفید، برومند اما دنیای واقعی را در 
شهر موش ها 2 بازسازی نکرده، بلکه دنیای واقعی 
را به شهر موش ها برد و شهرنشینی انسان گونه را 
برای موش ها خلق کرد. این دگرگونی همچنان 
برومند را در هفتمین دهه عمرش به خالق دنیاهای 
نوین تبدیل کرده است، نوستالژی ساز امروزی و 

ایده پرداز خاطره باز نسل ما.
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تذهیب  و  آثار خوش نویسی  شامل  قلم«  »قافله  نمایشگاه 
گروهی از هنرمندان حوزه هنری مازندران با موضوع »هنر 
از نگاه شهید مرتضی آوینی« در گالری ابولفضل عالی افتتاح 

شد.
به گزارش پیام زمان از پایگاه خبری حوزه هنری، نمایشگاه 
»قافله قلم« آثار خوش نویسی و تذهیب گروهی از هنرمندان 
حوزه هنری مازندران با موضوع »هنر از نگاه شهید مرتضی 

آوینی« در گالری ابولفضل عالی برپا شد.
خود  زمستانی  نمایشگاه  اولین  در  عالی  ابوالفضل  گالری 
میزبان نمایشگاهی از هنرمندان خوش نویس حوزه هنری 
استان مازندارن خواهد شد. این نمایشگاه که »قافله قلم« نام 
دارد با موضوع »هنر از نگاه شهید مرتضی آوینی« از روز 

دوشنبه 3 دی ماه کار خود را آغاز کرد.
آیین گشایش نمایشگاه خوش نویسی و تذهیب »قافله قلم« 
دی ماه   3 دوشنبه  مازندران  هنری  حوزه  هنرمندان  قلم  به 
از  با حضور جمعی  ابولفضل عالی  ساعت ۱۵ در گالری 

هنرمندان افتتاح شد.
عالقه  مندان برای تماشای این آثار می توانند همه روزه به 
جز روزهای تعطیل با مراجعه به گالری ابوالفضل عالی به 
نشانی خیابان سمیه نرسیده به پل حافظ از ساعت ۹ الی ۱۸ 

مراجعه نمایند.
گفتنی است، متن تمامی آثار این نمایشگاه از بیانات سید 
قلم  با  که  است  آوینی«  مرتضی  قلم»سید  اهل  شهیدان 

خوشنویسان مازندرانی نگاشته شده است.

افتتاح منایشگاه آاثر خوش نوییس 
و تذهیب »قافله قلم« 

فیلمبرداری »خداحافظ دختر شیرازی« به کارگردانی افشین هاشمی 
و تهیه کنندگی فرشته طائرپور در تهران به پایان رسید.

با اضافه شدن رویا تیموریان، فهرست بازیگران این فیلم کامل شد 
و فیلمبرداری به پایان رسید.

»خداحافظ دختر شیرازی«، یک عاشقانه  مفّرح است که بر اساس 
یکی از برجسته ترین آثارِ کمدی نویِس مشهورِ آمریکایی - نیل 
سایمون - توسط افشین هاشمی با فرهنِگ شوِخ ایرانی بازنویسی 

شده است.
در خالصه داستان »خداحافظ دختر شیرازی« آمده: یکی از شیراز، 
یکی از آبادان، هردو در تهران! مجبورند فعلن باهم سر کنند تا 

محمودِ نارفیق را پیدا کنند.
در این فیلم که مراحل فنی آن به تازگی آغاز شده است، شبنم 
با  فرجاد،  مونا  اهری،  محب  حسین  هاشمی،  افشین  مقدمی، 
هنرمندی حسین یاری، حضور افتخاری هومن برق نورد و هدایت 

هاشمی، و نقش آفرینِی رسول صدرعاملی و ...حضور دارند.
عوامل تولید »خداحافظ دختر شیرازی« عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: 
طراح  توسلی،  نازنین  لباس:  و  صحنه  طراح  حدادی،  محمد 
چهره پردازی: رضا عربی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: سیاوش 
رمضانلو، عکاس: منوچهر مرزبان، مشاور تبلیغات: بیتا موسوی، 
تولید: حسین  مدیر  با رسانه:سپیده حیدرآبادی،  ارتباط  مسئول 
فرخزاد، مجری طرح: عباس امینی، سعید صفرپور، سرمایه گذار: 
علی طلوعی، افشین هاشمی، فرشته طائرپور، تهیه کننده: فرشته 
طائرپور. پنجمین ساخته  افشین هاشمی برای حضور در جشنواره 

فجر آماده نمایش خواهد شد.

 »خداحافظ دخرت شیرازی«
اب ابزی رویا تیموریان

ارابه چوبی« همچنان در  با  فیلم سینمایی »زنی  فیلمبرداری 
شمال کشور و در روستایی به نام »کوتِنا« در قائم شهر ادامه 

دارد.
کارگردانی  به  سینمایی  فیلمی  عنوان  چوبی«  ارابه  با  »زنی 
نیمه  از  آن  تولید  حاضر  حال  در  که  است  جاللی  خداداد 
گذشته. فیلمبرداری این فیلم در روستای »کوتنا« از توابع شهر 
قائم شهر و دیگر روستاهای اطراف این منطقه در حال انجام 
است. تاکنون ٧0 درصد از فیلم مقابل دوربین رفته و انجام 
مراحل فنی نیز به بعد از اتمام کامل تولید موکول شده است.

حسین  پورسرخ،  پوریا  نصری،  سمانه  فروتن،  محمدرضا 
سلیمانی، مریم نعمتی نیا، نیوشا ضرابی، مهری آل آقا، فرامرز 
روشنایی، بهشته آلیان و فریبا متخصص بازیگرانی هستند که 
بازیگران  میان  در  پردازند.  می  نقش  ایفای  به  فیلم  این  در 
بازی فروتن و پورسرخ به تازگی در این فیلم به پایان رسیده 
است. بازی سایر بازیگران نیز تا آخرین روز فیلمبرداری ادامه 

خواهد داشت.
در خالصه داستان »زنی با ارابه چوبی« آمده: آرش دانشجوی 
تز  تحقیقات  برای  بهمن  دوستش  همراه  فلسفه  رشته 
دانشگاهی به روستایی در شمال کشور می روند. نام تحقیق 
آنها »تحصیل میان واقعیت تا حقیقت است«. آرش و بهمن 
آنجا با دختری به نام ستاره آفاق که شاعر است آشنا می شوند. 
در این میان آرش عاشق ستاره می شود، اما انگار ستاره آفاق 
طول  سال  لحظه ۱۸  این  دارد.  حقیقت  ولی  ندارد  واقعیت 

می کشد تا اینکه… .

»زين اب ارابه چويب« 

از نميه گذشت

مراسم رونمایی از مستند پرتره مرتضی سرهنگی 
با عنوان »متولد آذر« با حضور جمع کثیری از 
شخصیت های فرهنگی و هنری در تاالر سوره 

حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش پیام زمان به نقل از  پایگاه خبری حوزه 

هنری، مراسم رونمایی از مستند »متولد آذر« یک شنبه  2دی ماه با حضور جمع کثیری از 
مسئوالن فرهنگی، اهالی سینما، ادبیات و پژوهشگران کشور در حوزه هنری برگزار شد.
احمدرضا درویش، کارگردان سینما، در این مراسم با بیان اینکه افتخار بزرگی است که 
یک شاگرد درباره معلم خود سخن بگوید، اظهار کرد: سرهنگی برای من معلم و در 
عین حال رفیق بود. در مناسبت های مختلف به اهمیت کار سرهنگی و مسئولیتی که در 
طول جنگ تحمیلی و 3 دهه بعد از آن داشته اند، اشاره شده است و رهبر معظم انقالب 
اسالمی هم به این موضوع تاکید داشته اند. وی ادامه داد: نتیجه و محصول کار سرهنگی 
در آینده مشخص خواهد شد. همان طور که در کشف رازها و حقایق گذشته، به منابع و 
ماخذها رجوع می کنیم، آیندگان هم برای کشف دوران ما به دنبال منابع تاریخی خواهند 
بود و کارهای ایشان منابع مناسبی برای هنرمندان رشته های مختلف در آینده خواهد 
بود. ما درباره تاریخ صفوی منابع کمی داریم و برای اطالع یافتن از این دوران ها عموما 
به سفرنامه ها رجوع می کنیم که اغلب این سفرنامه ها هم توسط جهانگردان خارجی 
نوشته شده است. آنچه که در سفرنامه ها نوشته شده از منظر نگاه استعماری خارجی ها 
به ایران بوده است. جهان در این سفرنامه ها با ایران آن زمان آشنا می شود؛ اما با مردم 
ایران کمتر آشنایی به وجود می آید. سرهنگی این حرکت سفرنامه نویسان خارجی را به 
درون کشور آورده است. درویش خاطرنشان کرد: دفاع مقدس عرصه ای فراگیر است 
که در البه الی بخش های مختلف جامعه رخنه کرده است. سرهنگی مانند آدمی است 
که موزه داری می کند و همت کرده و این اطالعات را گردآوری کرده است. برای من 
آقای سرهنگی مانند فرهنگ دهخدا است. حجت االسالم شهاب مرادی در این مراسم 
با بیان اینکه یک جنگ را می تواند ماهواره گزارش کند، اظهار کرد: یک جنگ را ماهواره 
می تواند گزارش کند، اما نمی تواند مقاومت را روایت کند. هیچ دوربینی نمی تواند ایثار 
را روایت کند، این کار ادبیات است. سینمای امروز که برای برخی آثار دفاع مقدس 
مورد نقد قرار می گیرد مقصر نیست. ما منابع ادبیاتی مناسب درباره جنگ نداشته  ایم. 

200 سال بعد، بخش قابل توجهی از تاریخ دفاع مقدس از تحریف دور می ماند. 

 رونمایی از »متولد آذر« 
در حوزه هنری


